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           На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15,  у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС",  бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06 број: 404-

75/2018 од  09.07.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 06 број: 404-

75/2018-1 од 09.07.2018. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сервисирање и одржавање возила, са 

обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала,  

за потребе Републичког геодетског завода:  

Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности 

ЈН бр. 08/2018 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 

5 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
17 
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IX Образац трошкова припреме понуде 50 

X Образац изјаве о независној понуди 51 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 52 

XII Образац изјаве о кључном техничком особљу 53 

XIII Образац опис понуђачеве техничке опремљености 54 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о Наручиоцу 
Наручилац:  Републички геодетски завод 

Адреса: 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр.39 

Интернет страница: www.rgz.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 08/2018 је услуга - Сервисирање и одржавање возила, са 

обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског 

завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности. 

 

4. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

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

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
 Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  

Биљана Стошић, дипл.еконoмиста 

Одељење за јавне набавке 

Е - mail адреса (или број факса): javnenabavke@rgz.gov.rs 

Телефон: 011/715-26-71 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 08/2018 је услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем 

резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: 

Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправкe и одржавања аутомобила - 50112000. 

 

2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3.  Процењена вредност јавне набавке износи 7.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 

 

 

 

 

4. Врста оквирног споразума: 

      / 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Предметна набавка обухвата сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних 

делова и потрошног материјала, која припадају следећим организационим јединицама Наручиоца, 

и то:  

Р.Б. 

Регистарски број 

возила/Носилац 

картице 

СКН 
Возило/Марка/

Назив 

Возило/Тип/

Назив 

Година 

производње 

Снага 

мотора 

у 

KW/KS 

Запрем

ина 

мотора 

у cm
3
 

1 
AR 001-JA /SKN 

ARANÐELOVAC 

SKN 

ARANĐELOVAC 
Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

2 
ŠA 101-AG/ SKN 

VLADIMIRCI 
SKN VLADIMIRCI Zastava Jugo Koral 55 2003 40 1116 

3 
ŠA 058-WK/SKN 

VLADIMIRCI 
SKN VLADIMIRCI Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1990 40 1116 

4 

SP 005-LS/SKN 

SMEDEREVSKA 

PALANKA 

SKN 

SMEDEREVSKA 

PALANKA 

Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

5 

SP 006-MU /SKN 

SMEDEREVSKA 

PALANKA 

SKN 

SMEDEREVSKA 

PALANKA 

Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

6 
ZR 011-RO/SKN 

NOVI BEČEJ 
SKN NOVI BEČEJ Lada Niva 1.7 1997 56 1689 

7 
ZR 049-NW/SKN 

ZRENJANIN 
SKN ZRENJANIN Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

8 
ZR 057-ĐG /SKN 

ZRENJANIN 
SKN ZRENJANIN Zastava Jugo Ciao 1.3 2001 48 1299 

9 UB 002-LG/SKN UB SKN UB Zastava Jugo Ciao 1.3 2001 48 1299 

10 
PP 004-KČ/SKN 

PRIJEPOLJE 
SKN PRIJEPOLJE Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

11 
NV 002-CŠ/SKN 

NOVA VAROŠ  
SKN NOVA VAROŠ Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

12 
NS 132-YD/NOVI 

SAD 2 
SKN NOVI SAD Lada 

Niva VAZ 

21213 
2001 59 1689 

13 
NS 159-KN/SKN 

NOVI SAD 2 
SKN NOVI SAD Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

14 
NS 329-AX/ SKN 

NOVI SAD 1 
SKN NOVI SAD Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

15 
NS 329 -AZ /SKN 

NOVI SAD 1 
SKN NOVI SAD Zastava Jugo Ciao 1.1 2003 40 1116 

16 
NS 133-YČ /SKN 

NOVI SAD 2 
SKN NOVI SAD Daewoo Nubira 1999 78 1598 

17 
NS 355-GJ/ SKN 

NOVI SAD 1 
SKN NOVI SAD Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 
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18 
NI 005-ČF/GADŽIN 

HAN 
SKN GADŽIN HAN Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

19 
NI 066-MĆ /SKN 

GADŽIN HAN 
SKN GADŽIN HAN Lada Niva 1.7 2001 59 1689 

20 
BG 575-TV/SKN 

NOVI BEOGRAD 

SKN NOVI 

BEOGRAD 
Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2003 40 1116 

21 
ČA 036-KN/SKN 

ČAČAK 
SKN ČAČAK Lada Niva 1.7 2001 59 1689 

22 
ČA 030-YX/SKN 

ČAČAK 
SKN ČAČAK Lada Niva 1.7 2001 59 1698 

23 
ČA 039-KN/SKN 

ČAČAK 
SKN ČAČAK Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

24 

SM 023-ŠP/SKN 

SREMSKA 

MITROVICA 

SKN SREMSKA 

MITROVICA 
Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

25 

SM 018-OJ/ SKN 

SREMSKA 

MITROVICA 

SKN SREMSKA 

MITROVICA 
Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2000 41 1116 

26 

SM 009-ĆV /SKN 

SREMSKA 

MITROVICA 

SKN SREMSKA 

MITROVICA 
Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2000 41 1116 

27 
BG 1017-PŽ/ 

BEOGRAD  
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

28 
BG 492-CK /CKN 

BEOGRAD  
CKN BEOGRAD Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 40 1116 

29 
BG 590-LŠ/CKN 

BEOGRAD  
CKN BEOGRAD Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

30 
BG 590-MA/CKN 

BEOGRAD  
CKN BEOGRAD Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

31 
BG 352-FŠ/CKN 

BEOGRAD  
CKN BEOGRAD Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2002 40 1116 

32 
BG 117-PU /CKN 

BEOGRAD  
CKN BEOGRAD Zastava Florida 1.3 2003 48 1299 

33 
BG 926-ĆR/CKN 

BEOGRAD 
CKN BEOGRAD Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

34 
BG 952-

MY/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Koral 55 2001 40 1116 

35 
PK 022-JC/SKN 

PROKUPLJE 
SKN PROKUPLJE Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

36 
PK 021-YŽ/SKN 

PROKUPLJE 
SKN PROKUPLJE Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

37 
PK 021-YZ/SKN 

PROKUPLJE 
SKN PROKUPLJE Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

38 
VA 053-AF/SKN 

VALJEVO 
SKN VALJEVO Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

39 
VA 060-RL/SKN 

VALJEVO 
SKN VALJEVO Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

40 
BO 019-NV/SKN 

BOR 
SKN BOR Škoda Fabia 1.2 2012 51 

1198 
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41 
KI 019-FU/SKN 

KIKINDA 
SKN KIKINDA Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

42 
KI 008-GW /SKN 

KIKINDA 
SKN KIKINDA Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

43 
LO 008-RJ/SKN 

LOZNICA 
SKN LOZNICA Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

44 
LO 031-ĐS/ SKN 

LOZNICA 
SKN LOZNICA Zastava Jugo Koral 55 1998 41 1116 

45 
JA 035-TF/SKN 

JAGODINA 
SKN ĆUPRIJA Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

46 
PI 032-YN/SKN 

PIROT 
SKN PIROT Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

47 
PI 011-HR /SKN 

PIROT 
SKN PIROT Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

48 
PO 018-YO/SKN 

POŽAREVAC 
SKN POŽAREVAC Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

49 
PO 039-UW/SKN 

POŽAREVAC 
SKN POŽAREVAC Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

50 
PO 039-ZB/SKN 

POŽAREVAC 
SKN POŽAREVAC Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

51 
PO 026-KŽ/SKN 

POŽAREVAC 
SKN POŽAREVAC Zastava Jugo Koral 55 1990 40 1116 

52 
PO 012-MX/SKN 

KUČEVO 
SKN KUČEVO Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

53 
PO 012-MY/SKN 

KUČEVO 
SKN KUČEVO Zastava 

Jugo Koral 

55c 
1994 40 1116 

54 
PO 027-ZP/SKN 

ŽAGUBICA 
SKN ŽAGUBICA Zastava 

Jugo Koral 

55c 
1994 40 1116 

55 
PO 051-OF/SKN 

ŽAGUBICA 
SKN ŽAGUBICA Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

56 

PT 017-BD/SKN 

PETROVAC NA 

MLAVI 

SKN PETROVAC 

NA MLAVI 
Zastava Jugo Koral 60 2001 44 1116 

57 
PO 013-PL/SKN 

VELIKO GRADIŠTE 

SKN VELIKO 

GRADIŠTE 
Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

58 
PO 058-ĆZ/SKN 

GOLUBAC 
SKN GOLUBAC Zastava Jugo Koral 55 1994 41 1116 

59 
SD 028-ZK/SKN 

SMEDEREVO 
SKN SMEDEREVO Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

60 
ZR 071-XB/SKN 

SEČANJ 
SKN SEČANJ Opel Vectra 1992 66 1796 

61 
BG 471-UL/SKN 

GROCKA 
SKN GROCKA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 40 1116 

62 
BG 1050-

WX/SEDIŠTE RGZ 

SKN 

MLADENOVAC 
Zastava Florida 1.3 2001 48 1299 

63 
BG 228-YK/SKN 

OBRENOVAC 
SKN OBRENOVAC Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

64 
BG 969-XŠ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Ciao 1.3 2001 48 1299 
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65 
BG 351-VĆ/SKN 

GROCKA 
SKN GROCKA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

66 
BG 443-KH /SKN 

GROCKA 
SKN GROCKA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

67 
BG  1122-

VH/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 2007 51 1082 

68 
NS 198-UP/SKN 

TITEL 
SKN TITEL Lada 

Niva VAZ 

21213 
2008 60 1690 

69 
BG 674-ŠČ/ SKN 

ZEMUN 
SKN ZEMUN Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

70 
BG 705-FŽ/SKN 

ZEMUN 
SKN ZEMUN Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 40 1116 

71 
BG 733-ČC/SKN 

NOVI PAZAR 
SKN NOVI PAZAR Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

72 
RA 006-EW/ SKN 

RAŠKA 
SKN RAŠKA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 40 1116 

73 
VR 017-GI/SKN 

VRANJE 
SKN VRANJE Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

74 
VR 030-ZM /SKN 

VLADIČIN HAN 

SKN VLADIČIN 

HAN 
Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

75 
PI 023-WĐ/ SKN 

BELA PALANKA 

SKN BELA 

PALANKA 
Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

76 
KG 066-LĆ/SKN 

RAČA 
SKN RAČA Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

77 
KG 049-LN/SKN 

BATOČINA 
SKN BATOČINA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 40 1116 

78 
BG 049-LM/ SKN 

BEOGRAD 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

79 
KG 009-

ŽU/SKN/BATOČINA 
SKN BATOČINA Zastava Jugo Koral 60 1989 44 1116 

80 
 ĆU 017-CD/SKN 

ĆUPRIJA 
SKN ĆUPRIJA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 40 1116 

81 
JA 039-ŠŠ/SKN 

JAGODINA 
SKN JAGODINA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2000 40 1116 

82 
TO 001-OE/ SKN 

TOPOLA 
SKN TOPOLA Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

83 
PI 013-WS /SKN 

DIMITROVGRAD 

SKN 

DIMITROVGRAD 
Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1994 40 1116 

84 
PI 019-ZĆ /SKN 

DIMITROVGRAD 

SKN 

DIMITROVGRAD 
Lada Niva 1.7 2001 59 1689 

85 
VR 001-WX /SKN 

BOSILEGRAD 
SKN BOSILEGRAD Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

86 
VR 004-PD /SKN 

PREŠEVO 
SKN PREŠEVO Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

87 
VA 039-GR /SKN 

LJIG 
SKN LJIG Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

88 
VA 039-HĐ /SKN 

LJIG 
SKN LJIG Zastava Jugo 55c 1994 40 

1116 
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89 
TT 005-YG/ SKN 

TUTIN 
SKN TUTIN Lada Niva 1.7 2001 59 1689 

90 
VA 026-TG /SKN 

OSEČINA 
SKN OSEČINA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1996 40 1116 

91 

NS 094-YU /SKN 

SREMSKI 

KARLOVCI 

SKN SREMSKI 

KARLOVCI 
Lada 

Niva VAZ 

21213 
2001 59 1689 

92 
BĆ 006-TE /SKN 

BOGATIĆ 
SKN BOGATIĆ Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

93 
ŠA 054-CI/ SKN 

ŠABAC 
SKN ŠABAC Zastava Florida 1.3 2001 48 1299 

94 
ŠA 054-UH /SKN 

ŠABAC 
SKN ŠABAC Škoda Fabia 1.4 2009 51 1422 

95 
SA 011-UI/SKN 

ADA 
SKN ADA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

96 
SA 001-PM/ SKN 

SENTA 
SKN SENTA Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

97 
KG 008-LP /SKN 

KRAGUJEVAC 

SKN 

KRAGUJEVAC 
Zastava Florida 1.3 2003 48 1299 

98 
KG 052-HD /SKN 

KRAGUJEVAC 

SKN 

KRAGUJEVAC 
Zastava Florida 1.3 2001 48 1299 

99 
KG 054-XX /SKN 

KRAGUJEVAC 

SKN 

KRAGUJEVAC 
Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 790 

100 
KG 058-DJ /SKN 

KRAGUJEVAC 

SKN 

KRAGUJEVAC 
Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1997 40 1116 

101 
KG 011-ČD /SKN 

KRAGUJEVAC 

SKN 

KRAGUJEVAC 
Zastava Jugo Koral 55 2002 49 1299 

102 
KG 027-ĐF/ SKN 

KRAGUJEVAC 

SKN 

KRAGUJEVAC 
Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

103 
SV 002-ČC /SKN 

SVILAJNAC 
SKN SVILAJNAC Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

104 
SV 007-YV /SKN 

SVILAJNAC 
SKN SVILAJNAC Zastava Jugo Koral 55 1997 40 1116 

105 PO 054-KZ/ ŽABARI SKN ŽABARI Zastava Jugo Ciao 1.1 2001 40 1116 

106 

KM 002-GF/ SKN 

KOSOVSKA 

MITROVICA 

SKN KOSOVSKA 

MITROVICA 
Zastava Florida 1.4 1994 52 1400 

107 

KM 004-ŠT /SKN 

KOSOVSKA 

MITROVICA 

SKN KOSOVSKA 

MITROVICA 
Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

108 
SO 020-UH /SKN 

SOMBOR 
SKN SOMBOR Škoda Fabia 2008 51 1198 

109 
SO 041-VC /SKN 

SOMBOR 
SKN SOMBOR Zastava Jugo Koral 1.1 2001 47 1116 

110 
SO 048-IĆ /SKN 

APATIN 
SKN APATIN Zastava Jugo Koral 1.1 2001 45 1116 

111 
SO 054-SĐ/ SKN 

KULA 
SKN KULA Lada Karavan 1997 55 

1458 
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112 
SO 054-SĆ/ SKN 

KULA 
SKN KULA Kia Pride 2000 47 1324 

113 
UE 043-EI /SKN 

BAJINA BAŠTA 

SKN BAJINA 

BAŠTA 
Zastava Jugo Koral 55 2000 40 1116 

114 
KA 001-VB /SKN 

KANJIŽA 
SKN KANJIŽA Zastava Florida 1.3 2001 48 1300 

115 
VA 002-WV /SKN 

MIONICA 
SKN MIONICA Zastava Jugo Ciao 1.3 2001 48 1299 

116 
PN 018-DF /SKN 

PARAĆIN 
SKN PARAĆIN Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1998 40 1116 

117 
PA 054-HF /SKN 

PANČEVO 
SKN PANČEVO Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

118 
PA 041-HL /SKN 

PANČEVO 
SKN PANČEVO Zastava Jugo Ciao 1.3 2001 48 1299 

119 
PA 041-ĐR/ SKN 

PANČEVO 
SKN PANČEVO Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

120 
PA 020-AĐ /SKN 

PANČEVO 
SKN PANČEVO Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

121 
PA 105-OZ/ SKN 

KOVAČICA 
SKN KOVAČICA Lada Niva 1.7 2001 59 1689 

122 
KO 002-GS /SKN 

KOVIN 
SKN KOVIN Lada Niva 1.7 1997 56 1689 

123 
VŠ 025-JP /SKN 

VRŠAC 
SKN VRŠAC Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

124 
VŠ 028-YČ/SKN 

VRŠAC 
SKN VRŠAC Škoda Felicija 2008 51 1198 

125 
PA 071-ĐŠ/SKN 

ALIBUNAR 
SKN ALIBUNAR Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

126 
VŠ 020-ŠČ /SKN 

BELA CRKVA 
SKN BELA CRKVA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

127 
VŠ 010-ĐZ /SKN 

PLANDIŠTE 
SKN PLANDIŠTE Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1997 40 1116 

128 
PA 006-WR /SKN 

OPOVO 
SKN OPOVO Zastava 

Jugo Koral 

55c 
1994 40 1116 

129 
TS 005-TS/ SKN 

TRSTENIK 
SKN TRSTENIK Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

130 
KŠ 018-MT /SKN 

KRUŠEVAC 
SKN KRUŠEVAC Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

131 
KŠ 055-JČ /SKN 

KRUŠEVAC 
SKN KRUŠEVAC Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

132 
KŠ 028-PŽ /SKN 

KRUŠEVAC 
SKN KRUŠEVAC Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1999 40 1116 

133 
KŠ 055-LŽ /SKN 

KRUŠEVAC 
SKN KRUŠEVAC Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 40 1116 

134 
KŠ 028-PY/ SKN 

KRUŠEVAC 
SKN KRUŠEVAC Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1999 40 1116 

135 
KŠ 034-OZ /SKN 

BRUS 
SKN BRUS Zastava Jugo Ciao 1.3 2001 48 1299 
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136 
KŠ 086-ŽČ /SKN 

VARVARIN 
SKN VARVARIN Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1997 40 1116 

137 
UE 045-OD /SKN 

UŽICE 
SKN UŽICE Zastava Jugo Koral 55 2003 40 1116 

138 
UE 037-UL /SKN 

UŽICE 
SKN UŽICE Zastava Florida 1.3 2002 48 1299 

139 
UE 059-XŽ/SKN 

UŽICE 
SKN UŽICE Zastava Jugo Ciao 1.1 2003 40 1116 

140 
UE 016-HM/ SKN 

UŽICE 
SKN UŽICE Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

141 
KL 007-ST /SKN 

KLADOVO 
SKN KLADOVO Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

142 
RU 023-ĐV /SKN 

IRIG 
SKN IRIG Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

143 ŠI 011-OŽ /SKN ŠID SKN ŠID Zastava 
Jugo 101 skala 

55c 
2001 48 1299 

144 
BG 230-JU/ SKN 

LAZAREVAC 
SKN LAZAREVAC Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

145 
LO 013-ŠF/SKN 

LJUBOVIJA 
SKN LJUBOVIJA Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

146 
KI 020-CR/ SKN 

ČOKA 
SKN ČOKA Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

147 
DE 012-FH/ SKN 

DESPOTOVAC 
SKN DESPOTOVAC Zastava Florida 1.3 2001 48 1299 

148 
UE 002-XT /SKN 

ČAJETINA 
SKN ČAJETINA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1999 40 1116 

149 
UE 001-XH /SKN 

ČAJETINA 
SKN ČAJETINA Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

150 
SU 021-KA/ SKN 

SUBOTICA 
SKN SUBOTICA Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

151 
SU 042-AŽ /SKN 

SUBOTICA 
SKN SUBOTICA Zastava 

Jugo Koral 

55c 
1995 40 1116 

152 
BT 004-ĆK/ SKN 

BAČKA TOPOLA 

SKN BAČKA 

TOPOLA 
Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

153 
SU 035-YN /SKN 

MALI IĐOŠ 
SKN MALI IĐOŠ Zastava Jugo Koral 1.1 2003 41 1116 

154 
LE 018-MP/ SKN 

LESKOVAC 
SKN LESKOVAC Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

155 
LE 009-TN/SKN 

CRNA TRAVA 
SKN CRNA TRAVA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1990 40 1116 

156 
LE 004-YG /SKN 

MEDVEĐA 
SKN MEDVEĐA Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

157 
LE 002-ŽS /SKN 

MEDVEĐA 
SKN MEDVEĐA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2002 40 1116 

158 
LE 003-YG/ SKN 

MEDVEĐA 
SKN MEDVEĐA Lada Niva 1.7 2001 58 1690 

159 
LB 009-BŠ/SKN 

LEBANE 
SKN LEBANE Zastava 

Jugo Koral 

55c 
1994 40 1116 

160 
NI 119-MŠ /SKN 

MEROŠINA 
SKN MEROŠINA Lada Karavan 1990 48 1294 
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161 
AC 006-CT /SKN 

ALEKSANDROVAC 

SKN 

ALEKSANDROVAC 
Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

162 
JA 003-WR/ SKN 

REKOVAC 
SKN REKOVAC Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

163 
KV 052-NH /SKN 

KRALJEVO 
SKN KRALJEVO Zastava Florida 1.3 2001 50 1299 

164 
KV 043-CĐ/ SKN 

KRALJEVO 
SKN KRALJEVO Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

165 
KV 078 XN/SKN 

KRALJEVO 
SKN KRALJEVO Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

166 
UE 052-NG /SKN 

ARILJE 
SKN ARILJE Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1996 40 1116 

167 
NI 140-CS/SKN 

SVRLJIG 
SKN SVRLJIG Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

168 
BČ 009-CŽ /SKN 

BEČEJ 
SKN BEČEJ Zastava Florida 1.3 2001 48 1298 

169 
BČ 009-LH /SKN 

BEČEJ 
SKN BEČEJ Zastava Jugo Ciao 1.1 2001 790 1116 

170 
NS 015-WO /SKN 

SRBOBRAN 
SKN SRBOBRAN Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

171 
RU 023-RĐ/ SKN 

PEĆINCI 
SKN PEĆINCI Zastava Jugo Koral 1.1 2001 41 1116 

172 
RU 023-PK/SKN 

PEĆINCI 
SKN PEĆINCI Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 40 1116 

173 
RU 032-WČ /SKN 

RUMA 
SKN RUMA Lada Karavan 2001 49 1451 

174 
IN 016-UJ /SKN 

INĐIJA 
SKN INĐIJA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

175 
NS 027-XU/SKN 

BAČ 
SKN BAČ Lada 

Niva VAZ 

21213 
2008 60 1690 

176 

GM 013-NČ/SKN 

GORNJI 

MILANOVAC 

SKN GORNJI 

MILANOVAC 
Zastava Jugo Koral 55 2001 41 1116 

177 

GM 018-EN/SKN 

GORNJI 

MILANOVAC 

SKN GORNJI 

MILANOVAC 
Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

178 
BG 741-CT/ SKN 

SURČIN 
SKN SURČIN Toyota Corolla 1.3 1991 53 1295 

179 
NS 181-LČ/SKN 

TEMERIN 
SKN TEMERIN Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 48 1299 

180 
PK 024-YH/SKN 

ŽITORAĐA 
SKN ŽITORAĐA Zastava Jugo Koral 55 1994 40 1116 

181 
LU 007-NU/SKN 

GUČA 
SKN GUČA Zastava Jugo Koral 55 2003 40 1116 

182 
SC 004-EA/SKN  

SURDULICA 
SKN SURDULICA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1998 40 1116 

183 
VR 045-EF/SKN 

TRGOVIŠTE 
SKN TRGOVIŠTE Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 

1116 
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184 
ZA 021-ZG/SKN 

ZAJEČAR 
SKN ZAJEČAR Zastava Florida 1.3 2003 48 1299 

185 
ZA 001-MI/SKN 

ZAJEČAR 
SKN ZAJEČAR Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 40 790 

186 
ZA 010-DI/SKN 

ZAJEČAR 
SKN ZAJEČAR Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

187 
KŽ 001-NĆ/SKN 

KNJAŽEVAC 
SKN KNJAŽEVAC Zastava 

Jugo Koral 

55c 
1991 41 1116 

188 
PK 036-JA/SKN 

KURŠUMLIJA 
SKN KURŠUMLIJA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1994 40 1116 

189 
UE 024-PW/SKN 

KOSJERIĆ 
SKN KOSJERIĆ Zastava Jugo 55c 1994 40 1116 

190 
UE 030-AT/SKN 

KOSJERIĆ 
SKN KOSJERIĆ Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 48 1299 

191 
ST 020-ČS/SKN 

STARA PAZOVA 

SKN STARA 

PAZOVA 
Lada Karavan 2001 53 1499 

192 
ST 020-CF/STARA 

PAZOVA 

SKN STARA 

PAZOVA 
Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

193 
BP 015-SJ /SKN 

BAČKA PALANKA 

SKN BAČKA 

PALANKA 
Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

194 
IC 012-FY /SKN 

IVANJICA 
SKN IVANJICA Zastava 

Jugo Koral 

55c 
2003 40 1116 

195 
NS 204-HY/SKN 

ŽABALJ 
SKN ŽABALJ Zastava Florida 1.3 2001 48 1299 

196 
PB 006-UC/SKN 

PRIBOJ 
SKN PRIBOJ Zastava Jugo Koral 45 2003 40 1116 

197 
BO 026-EK/SKN 

MAJDANPEK 
SKN MAJDANPEK Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

198 
LE 046-LV/SKN 

BOJNIK 
SKN BOJNIK Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
1998 40 1116 

199 
ZR 059-ŽN/SKN 

ŽITIŠTE 
SKN ŽITIŠTE Zastava Jugo Koral 1.1 2003 40 1116 

200 NI 092-ĐZ/SKN NIŠ SKN NIŠ Lada Niva 2121 2001 57 1499 

201 NI 036-IA/SKN NIŠ SKN NIŠ Škoda Octavia 1.9 2008 77 1900 

202 
NI 084-LŠ/SKN 

RAŽANJ 
SKN RAŽANJ Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1997 40 1116 

203 
ŠA 067-ČN/SKN 

KOCELJEVA 
SKN KOCELJEVA Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
1998 41 1116 

204 
PŽ 013-HB/SKN 

POŽEGA 
SKN POŽEGA Zastava Jugo 55c 2002 40 1116 

205 
BG 058-BH 

/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Iveco Daily 2008 110 2998 

206 
BG 166-

GC/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Renault 

Trafic 

passenger 

L2H 

2011 84 1995 

207 
BG 205-DT/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Octavia 1.9 2008 77 

1896 
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208 
BG 205-DS/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

209 
BG 205-

DO/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

210 
BG 205-

DR/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

211 
BG 205-DF/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Octavia 1.9 2008 77 1896 

212 
BG 1348-

XV/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Peugeot 307XR 2004 67 1997 

213 
BG 1261-

GC/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Mahindra 60 2008 79 2498 

214 
BG 296-TD/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Mazda Mazda 3 2005 80 1560 

215 
BG 575-TS/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Mazda Mazda 3 2005 80 1560 

216 
BG 760-ĆR/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Mazda Mazda 3 2005 80 1560 

217 
BG 841-ČY 

/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Land Rover 110 1990 51 2495 

218 
BG 054-TG 

/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Ciao 1.1 2003 40 1116 

219 
BG 058-TG 

/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Ciao 1.1 2003 40 1116 

220 
BG 056-TG 

/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Ciao 1.1 2003 40 1116 

221 
BG 869-TB/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Mazda Mazda 6 2006 122 2261 

222 
BG 203-AI/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

223 
BG 203-

AG/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

224 
BG 203-AJ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

225 

BG 

1034/VŽ/SEDIŠTE 

RGZ 

SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

226 
BG 203-

AH/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

227 
BG 1334-

RJ/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

228 
BG 203-AE/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

229 
BG 203-AF/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

230 
BG 205-DE/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

231 
BG 205-

DD/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2008 51 1198 

232 
BG 205-

ĆĐ/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 
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233 
BG 1333-JI/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Roomster 1.2 2008 51 1198 

234 
BG 205-ĆČ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

235 
BG 205-EI/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

236 
BG 1336-

EX/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

237 
BG 1333-

JL/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

238 
BG 1334-

BD/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2007 51 1198 

239 
BG 1275-

TB/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

240 
BG 1219-

RX/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Toyota Bus 1990 110 2448 

241 
BG 825-ŠŽ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2002 56 1689 

242 
BG 1354-

DH/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

243 
LO 052-OC/SKN 

MALI ZVORNIK 

SKN MALI 

ZVORNIK, Ul. 

Kralja Petra I broj 28  

15318 Mali Zvornik 

Lada Karavan 2001 49 1451 

244 
BG 435-

KM/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2001 41 1116 

245 
BG 461-

UV/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Karavan 2006 66 1596 

246 
BG 461-UZ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Dacia 41730 2008 55 1390 

247 
BG 992-

ĆX/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2008 60 1690 

248 
BG 575-TŠ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava 

Jugo Tempo 

1.1 
2003 41 1116 

249 
BG 575-ŠY/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Koral 1.1 2003 41 1116 

250 
BG 575-TT/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Superb 2003 85 1986 

251 
BG 575-TU/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.4 2003 74 1390 

252 
BG 973-FU/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Superb 2012 147 1984 

253 
BG 02-BG/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Superb 2012 147 1984 

254 
BG 590-LO/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

255 
BG 590-LS/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

256 
BG 590-LR/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 
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257 
BG 590-LN/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

258 
BG 590-LP/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

259 
BG 590-LX/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

260 
BG 590-LU/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Škoda Fabia 1.2 2012 51 1198 

261 
BG 785-

HN/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2001 59 1689 

262 
BG 825-ŠŽ/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Lada Niva 1.7 2002 59 1689 

263 
RU 032-WĆ /SKN 

RUMA 
SKN RUMA Zastava 

Jugo 101 skala 

55c 
2001 41 1116 

264 
BG 988-

XH/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Renault 

Trafic Furgon 

L2H1P2 
2016 84 1598 

265 
BG 988-

XG/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Dacia 

Dokker Van 

Ambiance 1.5  
2016 66 1461 

266 
BG 988-XI/SEDIŠTE 

RGZ 
SEDIŠTE RGZ Renault 

Megane 

Grandtour ph2 
2016 60 1461 

267 
BG 952-

MŽ/SEDIŠTE RGZ 
SEDIŠTE RGZ Zastava Jugo Ciao 1.1 2001 44 1116 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Место:_____________                                                                                       Понуђач: 

 

Датум:_____________                             М.П.                                     _____________________ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане члана 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

Закона); 

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

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

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

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

  1) Технички капацитет  

Сматра се да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, ако у моменту 

подношења понуде: 

 

      - на територији Београда поседује: 

      -        8 двостубних дизалица, са директним прилазом 

-          2 каналa са припадајућим каналаским дизалицама, са директним прилазом 

-       паркинг простор у саставу сервиса од најмање 20 паркинг места 

-          аутоперионицу са минимално четири места за прање возила 

-          линију за обављање техничког прегледа 

-         поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са   

       предметом јавне набавке. 

  
     -       на територији Новог Сада поседује:  

- 5 дизалица, 

-       линију за обављање техничког прегледа, 

-      поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом 

јавне набавке, 

 

- на територији  Панчева поседује: 

- 5 дизалица 
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- поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке, 

 

- на територији  Шапца поседује : 

- 3 дизалице, 

–  поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

   

 - на територији  Ваљева поседује: 

- 3 дизалице, 

–  поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

 

- на територији  Пожаревца поседује: 

- 4 дизалице и канал, 

– поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

 

      -  на територији  Крагујевца поседује: 

- 6 двостубних дизалица, 

–    поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

 

      -  на територији  Јагодине поседује: 

- 2 дизалице, 

– поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

 

      на територији  Зајечара поседује: 

- 6 дизалица, 

       –  поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

 

     - на територији  Чачка поседује: 

-       линију за обављање техничког прегледа, 

- 6 дизалица, 

      – поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 
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      -  на територији Ниша поседује: 

- 2 дизалице, 

– поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

 

      - на територији Врања поседује: 

- 3 дизалице, 

– поседује-користи пословне просторије у којима обавља послове у вези са предметом јавне 

набавке. 

 

                

 2) Кадровски капацитет  
   

Сматра се да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико на извршењу 

предметне набавке: 

 

 

на територији Београда има радно ангажовано најмање: 

- 4 аутомеханичара, 

- 2 аутоелектричара, 

- 1 аутолимара. 

 

на територији Новог Сада има радно ангажовано најмање: 

- 5 механичара,  

- 1 електричара. 

 

 

на територији Панчева има радно ангажовано најмање: 

-5 механичара, 

- 1 лимара, 

- 1 фарбара, 

- 1 електричара. 

 

 

на територији Шапца има радно ангажовано најмање: 

- 2 механичара, 

- 1 електричара. 

 

на територији Ваљева има радно ангажовано најмање: 

- 1 аутомеханичара, 

- 1 аутоелектричара, 

- 1 лимара. 
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на територији Пожаревца има радно ангажовано најмање: 

- 4 аутомеханичара. 

 

на територији Крагујевца има радно ангажовано најмање: 

- 2 механичара, 

- 1 лимара, 

- 3 електричара. 

 

 

на територији Јагодине има радно ангажовано најмање: 

- 2 аутомеханичара. 

 

на територији Зајечара има радно ангажовано најмање: 

- 3 механичара, 

- 1 лимара-лакирера. 

 

 

на територији Чачка има радно ангажовано најмање: 

- 4 механичара, 

- 2 електричара, 

- 1 фарбара. 

 

на територији Ниша има радно ангажовано најмање: 

- 2 механичара, 

- 1 лимара. 

 

на територији Врања има радно ангажовано најмање: 

- 3 механичара, 

- 1 фарбара, 

- 1 лимара. 

 

3) Пословни капацитет 

 

Да понуђач није био у финансијској блокади у последњих 12 месеци, рачунајући од месеца 

у ком је објављен Позив за подношење понуда (новоосновани понуђач да није био у финансијској 

блокади од тренутка оснивања до дана објављивања Позива за подношење понуда) – доказује се 

достављањем потврде НБС о броју дана неликвидности или навођењем интернет странице 

НБС  на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 

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

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

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

услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, за предузетнике: извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра; за 

физичка лица: Физичка лица као понуђачи не достављају овај доказ 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

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

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

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

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

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

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

дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

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

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

Технички капацитет :Докази – 

 
-пописни лист за наведена основна средства, рачун-фактура о набавци уколико су основна 

средства набављена у 2018. години, власнички лист или уговор о закупу;  

-фотографија за најмање четири радна места за прање возила;  

- изјаву на меморандуму фирме о поседовању паркинг простора у саставу сервиса на 

регистрованој адреси понуђача, од најмање 20 паркинг места, за сервис у Београду, 
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           - Овлашћење МУП-а Србије за вршење техничког прегледа возила; 

-попуњен и оверен образац из конкурсне документације: "Опис понуђачеве техничке 

опремљености" (образац XIII на 54. страни конкурсне документације). 

 

Кадровски капацитет: Докази –  

 

- Уговор о заснивању радног односа, уговор о делу, уговор о привременим и повременим 

пословима или фотокопије радних књижица за лица ангажована на извршењу предметне набавке  

- попуњени и оверени обрасци из конкурсне документације: "Изјава о кључном техничком 

особљу". 

Пословни капацитет: Доказ - 

- Потврда НБС о броју дана неликвидности. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

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

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

неприхватљиву. 

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

доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису 

дужни да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказују испуњеност обавезних услова из 

чл. 75 став 1. тачка 1) до 3) (услови наведени у тачкама 1. до 3. овог упутства). Понуђач наводи у 

понуди да ли је уписан у регистар понуђача. 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

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

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
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закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 

бр.39, у писарници Наручиоца, канцеларија М002, приземље са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуге – Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и 

потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових 

организационих јединица – Служби за катастар непокретности,  ЈН бр. 08/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 09.08.2018.  

године, до 12
00

 часова. 

 

Време и место отварања понуда: 

    

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана,  09.08.2018. године, у 14
00

 часова, на првом 

спрату, канцеларија број 126. 

 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, печатиран и потписан Образац понуде; 

 Печатиран и потписан Образац техничке спецификације из поглавља: III Врста, техничке 

карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл (у једном примерку); 

 Попуњен, печатиран и потписан Модел Уговора; 

 Попуњен, печатиран и потписан Образац структуре цене; 

 Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве о независној понуди ; 
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 Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона о јавним набавкама (у једном примерку); 

 Доказе из поглавља IV конкурсне документације, тј. доказе из чл. 75 и 76. Закона, понуђач 

доставља у једном примерку, изузев доказа за кадровски и технички капацитет, који се 

достављају. 

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

конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

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

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована у партијама.  

 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 

Београд, Булевар војводе Мишића бр.39, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем 

резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта 

и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности, ЈН бр. 08/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем 

резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта 

и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности, ЈН бр. 08/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем 

резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта 
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и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности, ЈН бр. 08/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - Сервисирање и одржавање возила, са 

обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског 

завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности,  ЈН бр. 

08/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

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

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу.  

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду 

са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

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

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

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред Наручиоцем;  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

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

у име задругара. 

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

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

              

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

 

Наручилац ће плаћање извршити у року који не може бити краћи од 15 дана, нити 

дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, за услуге извршене у претходном месецу, у 

складу са појединачним захтевима и извештајем Наручиоца. 

Понуђач је обавезан да, на за то предвиђеном месту у Обрасцу понуде, упише рок плаћања. 

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може 

бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре. 

              

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

 

Начин извршења услуге: На основу захтева Наручиоца (писани захтев, телефоном, 

факсом и сл.). 

Рок за отварање радног налога Извршиоца и започињање пружања услуга тече од момента 

пријема возила у сервис Извршиоца. 

 

Извршилац гарантује да ће извршити појединачне услуге у најкраћем року, а најдуже у 

року од 72 часа од преузимања возила у сервис, а у супротном сагласан је да Наручиоцу на име 

пенала плати износ у висини од 0,5% вредности неблаговремено пружених услуга, за сваки дан 

кашњења, сем у случајевима више силе и у случају писане сагласности Наручиоца. 

Обавеза понуђача је да све замeњене резервне делове достави представнику Наручиоца 

који је возило преузео. 

 

 

 

9.3. Захтева се да понуђач мора имати бар један сервис - пословну јединицу у граду-Београду, 

Новом Саду, Панчеву, Шапцу, Ваљеву, Пожаревцу, Крагујевцу, Јагодини, Зајечару, Чачку, Нишу и 

Врању. 

 

У Обрасцу понуде понуђач наводи сервисну мрежу коју поседује и у којој пружа услуге. 

Неопходно је да у понуди за извршење услуге морају бити укључени сви типови аутомобила 

наведени у техничкој спецификацији. 
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Понуђач је дужан да, по потреби, одржава и сервисира и друга возила Наручиоца која нису 

наведена у техничкој спецификацији. 

 

9.4.  Гарантни рок 

Понуђач даје гаранцију на уграђене резервне делове. 

Гарантни период тече од момента уградње резервног дела. 

Понуђач даје гаранцију за извршену услугу сервисирања у складу са уобичајеним правилима 

струке, с тим да период гаранције исказује на рачуну за извршену услугу. 

Гарантни период тече од момента извршене услуге. 

 

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

9.6. Рекламација 

              У случају записнички утврђених недостатака у квалитету извршених услуга и очигледних 

грешака, или ако се након извршења услуге покаже неки недостатак који није видљив, Наручилац 

је дужан да о томе обавести Извршиоца најкасније у року од 3 (три) дана од дана када је открио 

недостатак и може захтевати поновно извршење услуге. 

            Извршилац се обавезује да отклони недостатке одмах по пријему захтева Наручиоца. 

             Отклањање недостатака наведених у захтеву Наручиоца из претходног става овог члана, 

Извршилац нема право додатно да наплати. 

 

9.7. Уговорна казна 

            У случају да Извршилац својом кривицом не изврши услугу у уговореном року, дужан је да 

Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од уговорене вредности,  

за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 10% (десет процената) 

од  укупне вредности уговора. 

           Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извршиоца, 

умањењем рачуна Извршиоца. 

 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити фиксна, исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а, и не може се 

мењати. Понуђач који није обвезник ПДВ-а, исказује само цену без ПДВ-а. 

Стварна вредност надокнаде за пружену услугу утврдиће се на основу стварно оствареног 

броја часова колико је трајала услуга и уговорене цене по ефективном радном сату. 

По истеку рока важности понуде, уговорне цене  по норма часу се могу променити анексом 

уговора ако дође до промена цена на мало, према званичним подацима Републичког завода за 

статистику и то само за раст цена на мало. 

Цена резервних делова се може променити у случају промене средњег курса EUR-a у 

односу на динар, за више од 3%, на дан испостављања рачуна, сразмерно промени курса EUR-a у 

односу на динар. 
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Наручилац је дужан да сагласност, односно мишљење на захтев за промену цене достави 

Извршиоцу најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева. Уколико Наручилац на 

захтев за промену цене не да сагласност, цена се не може кориговати. 

 

Понуђач  дужан да користи искључиво оригиналне резервне делове, потрошни материјал и 

пратећу опрему чију ће вредност исказивати по тренутно важећим тржишним ценама у моменту 

фактурисања резервних делова, потрошног материјала, пратеће опреме и флуида.  

 

 У Обрасцу понуде цену за вршење услуга треба исказати без обрачунатог ПДВ-а (само 

цена рада без уграђених резервних делова, флуида, гума и осталог потрошног материјала), у 

динарима, уписивањем на линији, и то: 

1. за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, по једном радном сату; 

2. за аутолимарске и аутолакирерске услуге, по једном радном сату; 

3. за вулканизерске услуге исказати укупну цену услуге монтаже, демонтаже и 

балансирања, по једној гуми;  

4. за услуге техничког прегледа, по једном возилу; 

5. за услуге прања возила исказати укупну цену за прање, по једном возилу; 

6. за услугу шлепања, исказати цену по једном километру. 

Под сервисирањем возила подразумева се пружање аутомеханичарских и 

аутоелектричарских  услуга; аутолимарских и аутолакирерских услуга; вулканизерских услуга; 

услуга техничког прегледа; шлепања возила; услуге прања возила, обезбеђење резервних делова и 

потрошног материјала, као и друге услуге у вези са сервисирањем и одржавањем возила. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

              

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца и путем 

електронске поште на e-mail javnenabavke@rgz.gov.rs или факсом на број 011/715-2609 тражити 

од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом - "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 08/2018 – набавка услуге – 

Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног 

материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих 

јединица – Служби за катастар непокретности". 
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Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона о јавним набавкама. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

одбити као неприхватљиву.  

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума  -  "економски најповољнија 

понуда", према следећим критеријумима: 

 

1. Понуђена цена услуга 

2. Рок плаћања 

3. Гаранција за уграђене резервне делове 

 

1. Критеријумом понуђена цена услуга се оцењују комплетна услуга из предмета јавне 

набавке, која се састоји из следећих подкритеријума, и то: 

 

Р.Б. КРИТЕРИЈУМ ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГА 
Укупно 
бодова 

1. Понуђена цена аутомеханичарских и аутоелектричарских  услуга  15 
2. Понуђена цена аутолимарских и аутолакирерских услуга 15 
3. Понуђена цена вулканизерских услуга 15 
4. Понуђена цена услуге техничког прегледа  15 
5. Понуђена цена шлепања возила по једном километру 10 
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6. Понуђена цена услуге прања возила 10 
 

Максимални број бодова за цену услуге је 80 бодова и добија се сабирањем добијених 

бодова за сваки од подкритеријума. 

Критеријум понуђене цене услуга биће вреднован тако што се за најмању цену 

одговарајућег подкритеријума добија максимални број бодова који припада том подкритеријуму на 

следећи начин: 

- за најнижу цену аутомеханичарских и аутоелектричарских  услуга биће додељено 

15 бодова; 

- за најнижу цену аутолимарских и аутолакирерских услуга биће додељено 15 

бодова; 

- за најнижу цену вулканизерских услуга (демонтажа, монтажа и балансирање 

споњне гуме на челичној фелни + крпљење, демонтажа, монтажа и балансирање спољне 

гуме на челичној фелни + крпљење унутрашње гуме са демонтажом, монтажом и 

балансирањем спољне гуме на челичној фелни + крпљење, демонтажа, монтажа и 

балансирање спољне гуме на Аl фелни) биће додељено 15 бодова; 

- за најнижу цену услуге техничког прегледа биће додељено 15 бодова; 

- за најнижу цену шлепања возила, по једном километру, биће додељено 10 бодова; 

- за најнижу цену услуге прања возила биће додељено 10 бодова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Осталим понудама за сваки подкритеријум ће се одређивати бодови сразмерно њиховом 

односу према најнижој цени према следећој формули: 

 

 

X  = бод x најнижа цена 

     цена из понуде 

 

 

2.  Рок плаћања: максимално 10 бодова 

Понуда са најдужим роком плаћања– 10 бодова. 

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули: 

 

Понуђени  рок плаћања X максимани број бодова (10) 

Најдужи понуђени рок плаћања 

 

3. Гаранција за  уграђене резервне делове: максимално 10 бодова 

 

Понуда са најдужим понуђеним гарантним роком за уграђене резервне делове у месецима – 

10  бодова.  

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули: 

 

Понуђени гарантни рок X максимани број бодова (10) 

Најдужи понуђени гарантни рок 

 

Укупна оцена се добија сабирањем свих бодова. 
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15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

У случају да две или више понуда применом елемената критеријума добију исти укупан број 

бодова, као најповољнија сматраће се понуда којој је додељен већи број бодова за тачку 1. 

Понуђена цена услуга.  

У случају да понуђачи са истим укупним бројем бодова имају исти број бодова за тачку 1. 

Понуђена цена услуга, биће изабран онај понуђач који понуди дужи гарантни рок, а уколико 

понуде и исти гарантни рок, биће изабран понуђач који понуди дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку  

Понуђену цену услуга, Рок плаћања и  Гаранцију за уграђене резервне делове. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI 

конкурсне документације). 

  

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

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 Закона о јавним набавкама. 

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

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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

наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку 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. 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 за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 

јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума 

у складу са чланом 40а закона. 

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 члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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. 

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, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javnenabavke@rgz.gov.rs, факсом на број 011/7152-617 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе 

Мишића бр. 39  

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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Републички геодетски завод, јавна набавка ЈН 08/2018;  

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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, или  

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), или 

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 ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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. 

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.  

 

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

 

Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у тренутку 

закључења уговора) достави:  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

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

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 

10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, меница за 

добро извршење посла мора да се продужи.   

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла ако понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у 

Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - Сервисирање и 

одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе 

Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за 

катастар непокретности, ЈН број 08/2018 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 
Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
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се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
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Јавна набавка услуге – Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова 

и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових 

организационих јединица – Служби за катастар непокретности 
  

а)  Цена аутомеханичарских и аутоелектричарских услуга, по норма сату, без обрачунатог ПДВ-а, 

износи: ________________________ динара. 

 

 

б) Цена аутолимарских и аутолакирерских услуга, по норма сату, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 

________________________ динара. 

 

 

в) Цена вулканизерских услуга (монтажа, демонтажа и балансирање, по једној гуми), без 

обрачунатог ПДВ-а, износи: ________________________ динара. 

 

 

г) Цена услуге техничког прегледа, по једном возилу, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 

________________________ динара. 

 

 

д) Цена услуге прања возила по једном возилу, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 

________________________ динара. 

 

 

ђ) Цена шлепања возила, по једном километру, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 

________________________ динара. 

 

Пословне јединице – сервиси у којима се пружају услуге:  

Редни 

број 
Назив пословне 

јединице - сервиса 
Улица и број Место Телефон 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
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9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

 

 

 

Понуда важи најмање _______   дана од дана отварања понуде. 
(Рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда). 

 

Гаранција за уграђене резервне делове је  __________________месеци, од дана уградње 

резервних делова. 

 

Рок плаћања је __________ дана од дана службеног пријема рачуна, са комплетном 

документацијом, по извршеној услузи. 
(Рок не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана достављања рачуна) 

 

Дужина рока за рекламацију је  _________  дана од дана преузимања возила (за видљиве 

недостатке), односно од  дана откривања недостатка (за скривене недостатке). 

(Рок не може бити краћи од 8 дана). 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 

 М.П.  

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

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

понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између:  

 

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39,  

кога заступа  директор Борко Драшковић, дипл.геод.инж. (у даљем тексту: Наручилац) 

- матични број: 07004966 

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник 

- ПИБ: 100147152 

 

и 

 

_____________________________________________________________________, кога заступа 

______________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

                                                   

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 

 Предмет уговора је вршење услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем 

резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и 

његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности, у свему према понуди 

Извршиоца, број _________ од ________године и одредбама овог уговора. 

Извршилац наступа са подизвођачем ____________________________________, из 

_______________________________, ул._____________________________ који ће делимично 

извршити предметну набавку,  и то у делу___________________________.  

Понуда Извршиоца број ___________ од  ____________ године и oбразац техничке 

спецификације из поглавља конкурсне документације: III Врста, техничке карактеристике, 
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квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне 

услуге и сл, чине саставни део овог уговорa, чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

          - да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке услуге Сервисирања и 

одржавања возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе 

Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за 

катастар непокретности (ЈН 08/2018); 

- да је Извршилац доставио понуду број _____ од _______ године, која у потпуности  

одговара захтевима из конкурсне документације; 

            -да је Наручилац Одлуком о додели уговора  број: _____ (попуњава Наручилац) од _____ 

(попуњава Наручилац) године, изабрао Извршиоца за пружање предметне услуге. 

 

Члан 3. 

Услуга из члана 1. овог уговора подразумева пружање аутомеханичарских и 

аутоелектричарских  услуга; аутолимарских и аутолакирерских услуга; вулканизерских услуга; 

услуга техничког прегледа; шлепања возила; услуге прања возила са обезбеђењем резервних 

делова и потрошног материјала, као и других услуга у вези са сервисирањем и одржавањем возила. 

 

Члан 4. 

  Извршилац се обавезује да ће у току реализације уговора, по потреби, одржавати и 

сервисирати и друга возила Наручиоца која нису наведена у техничкој спецификацији возила, 

односно одржавати и сервисирати и остала возила Наручиоца, која нису наведена у обрасцу 

техничке спецификације из члана 1. овог уговора. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 
 

Члан 5. 

Наручилац има право /обавезу/ да: 

- упути захтев за пружање услуге и контролише извршење предметне услуге; 

- врши надзор над пружањем услуга Извршиоца, ради провере и обезбеђења његовог 

потпуног и уредног извршења, а нарочито у погледу врста, количина и квалитета 

материјала и опреме, средстава за рад и радне снаге, као и рокова извршења и другог; 

- захтева од Извршиоца отклањање недостатака у квалитету извршених услуга, видљивих, 

скривених мана или грешака; 

- Извршиоцу плати уговорену цену, у року и на начин како је дефинисано овим уговором. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА: 

 

Члан 6. 

 Извршилац има право/обавезу да: 

- предметну услугу из члана 1. овог уговора изврши у року и на начин како је дефинисано 

овим уговором; 



Конкурсна документација ЈН бр. 08/2018 – набавка услуге – Сервисирање и 

одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за 

потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих 

јединица – Служби за катастар непокретности 

43/54 

  

 

- услугу изврши стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, правилима 

и стандардима струке; 

- отклони недостатке у квалитету извршених услуга, видљиве, скривене мане или грешке;  

- испостави рачун за извршену услугу. 

  

ВРЕДНОСТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
                                                                        

Члан 7. 

Укупна вредност уговора, без обрачунатог ПДВ-а, износи:  ____________________ динара 

(попуњава Наручилац) (и словима: __________________________________ динара) (попуњава 

Наручилац). 
           Јединичне цене услуга утврђене су понудом Извршиоца. 

 

Члан 8. 

По истеку рока важности понуде, уговорна цена по норма часу се може променити анексом 

уговора ако дође до промена цена на мало, према званичним подацима Републичког завода за 

статистику, и то само за раст цена на мало. 

Цена резервних делова се може променити у случају промене средњег курса EUR-a у 

односу на динар, за више од 3%, на дан испостављања рачуна, сразмерно промени курса EUR-a у 

односу на динар. 

Наручилац је дужан да сагласност, односно мишљење на захтев за промену цене,  достави 

Извршиоцу најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева.  

Уколико Наручилац на захтев за промену цене не да сагласност, цена се не може кориговати. 

 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ:  

Члан 8а. 

              Извршилац је дужан да меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а, поднесе Наручиоцу приликом закључења уговора, односно 

најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. 

             Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

             Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице мора се продужити. 

             Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за добро извршење посла мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. 

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

стране пословне банке коју Наручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

Члан 9. 

 Наручилац се обавезује да извршену услугу плати  у року од  ______ дана од дана 

службеног пријема рачуна, са комплетном документацијом. 



Конкурсна документација ЈН бр. 08/2018 – набавка услуге – Сервисирање и 

одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за 

потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих 

јединица – Служби за катастар непокретности 

44/54 

  

 

Основ за испостављање рачуна је потписан документ - радни налог, од стране представника 

Наручиоца који је примио возило.  

У случају пружања предметне услуге у сервису, односно пословној јединици Извршиоца 

која има посебан пословни рачун, рачун за извршену услугу испоставља  Извршилац и  исти мора  

садржати све идентификационе податке Извршиоца.  

Члан 10. 

Сваки рачун мора да садржи следеће  елементе: 

- назив Наручиоца, односно унутрашње јединице наручиоца – Службе за катастар 

непокретности; 

- број и датум рачуна; 

- број и датум уговора. 

  

 У рачуну ће се посебно исказати: вредност норма сата за извршену услугу, укупан број 

сати за извршену услугу, уграђени делови, вредност уграђених делова, потрошног материјала и др. 

Рачун треба да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС",  бр. 84/2004, 86/2004 и 61/2005). 

 

НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

 

Члан 11. 

Рок за отварање радног налога Извршиоца и почетак пружања услуга тече од момента 

пријема возила у сервис Извршиоца, а у случају шлепања возила, од момента пријема захтева 

Наручиоца за услугу шлепања.                   

                                                          Члан 12. 
Извршилац се обавезује да ће појединачне услуге на возилима Наручиоца пружити у року 

који не може бити дужи од 72 часа од часа преузимања возила у сервис, а у случају шлепања 

возила, одмах по пријему захтева Наручиоца. 

Поправка возила треба да се обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним 

обичајима, правилима и стандардима струке. 

У случају да Извршилац, у току реализације уговора, није у могућности да пружа неку од 

услуга из понуде у свом сервису, дужан је да обезбеди пружање услуга Наручиоцу у сервису с 

чијим избором ће се сагласити и Наручилац под истим уговореним условима. 

 Све евентуално повећане трошкове, у случају који су наведени у ставу 3. овог члана, 

сносиће Извршилац. 

                                                                              

Члан 13. 

Извршилац се обавезује да ће обезбедити неопходне резервне делове, потрошни материјал, 

пратећу опрему и флуиде за поправку возила Наручиоца који морају одговарати стандардима 

произвођача возила које је предмет рада.  

 

Понуђач  дужан да користи искључиво оригиналне резервне делове, потрошни материјал и 

пратећу опрему чију ће вредност исказивати по тренутно важећим тржишним ценама у моменту 

фактурисања резервних делова, потрошног материјала, пратеће опреме и флуида.  
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Члан 14. 
По извршеној услузи, представник Наручиоца потписује радни налог Извршиоца, чиме 

потврђује да је предметна услуга извршена. 

Замењени резервни делови достављају се представнику Наручиоца који је преузео возило. 

 

 

РЕКЛАМАЦИЈА:                                       Члан 15. 
Ако се након примопредаје возила покаже неки недостатак у квалитету и обиму извршене 

услуге, Наручилац је дужан да о томе обавести Извршиоца, односно поднесе рекламацију у року 

од 8 (осам) дана од дана преузимања возила (у случају видљивих недостатака) односно од дана 

када је открио недостатак (у случају скривених недостатака) и може захтевати поновно извршење 

услуга. 

Извршилац се обавезује да отклони недостатке наведене у рекламацији одмах по пријему 

рекламације, а најкасније наредног дана од дана пријема исте.  

Отклањање недостатака наведених у рекламацији Извршилац нема право додатно да 

наплати. 

 

 

ГАРАНТНИ РОК:                                            Члан 16. 

 Гарантни рок за уграђене резервне делове износи ______ месеци/а. 

Гарантни период тече од момента уградње резервног дела. 

Извршилац гарантује за извршену услугу сервисирања, у складу са уобичајеним правилима 

струке,  а период гаранције исказује на рачуну за извршену услугу. 

 

УГОВОРНА КАЗНА:                                      Члан 17. 

Уколико Извршилац не пружи услуге у роковима из овог уговора, а под условом да до 

кашњења није дошло кривицом Наручиоца, или услед дејства више силе, нити се Наручилац са 

кашњењем писмено сагласио, Извршилац је дужан да Наручиоцу плати за сваки дан кашњења 

уговорну казну у висини од  5 ‰  дневно од уговорене вредности, с тим да укупан износ уговорне 

казне не сме прећи 10 % од укупне вредности рачуна. 

Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извршиоца, 

умањењем  рачуна Извршиоца. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:                             Члан 18. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно. 

 Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду решени споразумно, решаваће се 

пред стварно надлежним судом у Београду. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ: 

                                                               Члан 19. 

  Овај уговор ступа на снагу и производи правна дејства од дана потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 



Конкурсна документација ЈН бр. 08/2018 – набавка услуге – Сервисирање и 

одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за 

потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих 

јединица – Служби за катастар непокретности 

46/54 

  

 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до утрошка средстава из члана 7. овог 

уговора, о чему ће  Наручилац писмено обавестити Извршиоца. 

 На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.                           

                                                                     Члан 20. 

 

  Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, и то  

4  (четири) примерка за Наручиоца, а  2 (два) примерка за  Извршиоца.  

 

 

               ЗА  НАРУЧИОЦА                                                                        ЗА  ИЗВРШИОЦА                                                                       

                   Директор    

                                                                                   

     Борко Драшковић, дипл.геод.инж.                                                  ____________________                                                        

  

 

 

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

понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке. Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел уговора.    
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

I АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ И АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

1. Јединична цена, без обрачунатог ПДВ-а 
 

____________________динара 

2. Посебно навести сваки од трошкова који чини 

јединичну цену услуге  
 
______________________ 
______________________ 
 

 

 

3. Стопа ПДВ- а ______________________% 

4.Износ ПДВ-а, на јединичну цену _______________________ динара 

5. Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) ______________________ динара 

II АУТОЛИМАРСКЕ И АУТОЛАКИРЕРСКЕ УСЛУГЕ 

1. Јединична цена, без обрачунатог ПДВ-а 
____________________динара 

 
2. Посебно навести сваки од трошкова који чини 

јединичну цену услуге  
 
______________________ 
______________________ 
 

 

 

3. Стопа ПДВ- а ______________________% 

 

4.Износ ПДВ-а, на јединичну цену 
_______________________ динара 

5. Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) 
 

______________________ динара 

III ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 

1. Јединична цена, без обрачунатог ПДВ-а 
 

____________________динара 

2. Посебно навести сваки од трошкова који чини 

јединичну цену услуге  
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______________________ 
______________________ 
 
______________________ 
3. Стопа ПДВ- а ______________________% 

4.Износ ПДВ-а, на јединичну цену _______________________ динара 
5. Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а 
 

______________________ динара 

IV УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 
1.Јединична цена, без обрачунатог ПДВ-а 
 

____________________динара 

2. Посебно навести сваки од трошкова који чини 

јединичну цену услуге  
 
______________________ 
______________________ 
 

 

 

3. Стопа ПДВ- а ______________________% 

4.Износ ПДВ-а, на јединичну цену _______________________ динара 
5. Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а 
 

______________________ динара 

V УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА 

1. Јединична цена, без обрачунатог ПДВ-а 
 

____________________динара 

2. Посебно навести сваки од трошкова који чини 

јединичну цену услуге  
 
______________________ 
______________________ 
 

 

3. Стопа ПДВ- а 
______________________% 

4.Износ ПДВ-а, на јединичну цену 
_______________________ динара 

5. Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) 
 

______________________ динара 

VI УСЛУГА ШЛЕПАЊА ВОЗИЛА 
1. Јединична цена, без обрачунатог ПДВ-а 
 

____________________динара 

2. Посебно навести сваки од трошкова који чини 

јединичну цену услуге  
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______________________ 
______________________ 
 

 
3. Стопа ПДВ- а ______________________% 
4.Износ ПДВ-а, на јединичну цену _______________________ динара 

5. Укупно динара (укупна цена + износ ПДВ-а) 
 

______________________ динара 

 

 

УПУТСТВО  

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 

 Под тачком 1. уписује се јединична цена, без ПДВ-а; 

- Под тачком 2. уписује се износ посебно за сваки од трошкова који чине јединичну цену 

добара; 

- Под тачком 3. уписује се стопа ПДВ-а; 

- Под тачком 4. уписује се износ ПДВ-а на јединичну цену; 

- Под тачком 5. уписује се укупна цена, са ПДВ-ом. 

 

 

               Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача: 

  

         ______________________                                                            _______________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

Понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА 
ИЗНОС ТРОШКА У 

РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

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

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и 

потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових 

организационих јединица – Служби за катастар непокретности (јавна набавка бр. 08/2018), 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 

   

 

 

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

Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

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

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

Закона. 

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

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

НАБАВКАМА 
 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................[навести назив Понуђача] у поступку јавне набавке услуге - 

Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног 

материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових 

организационих јединица – Служби за катастар непокретности (јавна набавка бр. 

08/2018), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

               Датум:                   Понуђач: 

 

     ________________                                 М.П.                                  __________________ 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
 

 

 

Списак радно ангажованих лица: 

 

Р.Б. Име и презиме лица Стручна спрема 
Радно 
место 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

Напомена: У случају да има више лица него што је у Обрасцу, образац копирати.  

 

За сваког радника треба доставити  доказ  о радној ангажованости (уговор о 

заснивању радног односа, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или 

фотокопије радних књижица за лица ангажована на извршењу предметне набавке). 

 

                       

   У _______________________ 

                                                             М.П.                                        Понуђач:  

  Дана:_____________________                                               ___________________________ 

 



Конкурсна документација ЈН бр. 08/2018 – набавка услуге – Сервисирање и 

одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за 

потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих 

јединица – Служби за катастар непокретности 

54/54 

  

 

 

XIII  ОБРАЗАЦ ОПИС ПОНУЂАЧЕВЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Напомена: Понуђач наводи техничке капацитете којима располаже. 
 

ДАТУМ:  ПОНУЂАЧ: 

 М.П.  
 


