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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

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

86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1622 од 25.11.2019. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 1623 од 25.11.2019. године, припремљена је: 

 
KОНKУРСНА ДОKУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВKУ УСЛУГА, У  ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПKУ: 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, УРЕЂАЈА, 

ЊИХОВИХ KОМПОНЕНТИ И ДР. 2019. ГОД. (II) 

 

                                    (за потребе Дирекције ЈП и “Војводинашуме – Ловотурс”)  

 

Редни 

број 
Kонкурсна документација садржи следећа поглавља: Број стране 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 6 

3. Техничке спецификације 7 

4. 

Услови за учешће у поступку јавне набавке   из члана 75. Закона 

о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

11 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

6. Образац понуде за партије од   1-3 21 

7. Модел уговора 28 

8. Образац трошкова припреме понуде 34 

9. Oбразац изјаве о независној понуди 35 

10. 
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75.став 2. 

ЗЈН  
36 

11. 
Образац изјаве о захтеваним средствима финансијског 

обезбеђења 
37 

12. Менично писмо за испуњење уговорних обавеза  38 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 38
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1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца  
 

Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 

Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2.   

Интернет страница наручиоца: www.vojvodinasume.rs 

ПИБ: 101636567 

Матични број: 08762198 

Текући рачун: 205-601-31 Kомерцијална банка АД Београд 

Шифра делатности: 0210 – Гајење шума и остале шумарске делатности 

Број регистровања за ПДВ: 132716493 

Телефон: 021/6433-947 

Телефакс: 021/6433-921 

 

1.2.Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку. 

 

1.3.  Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су услуге: Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, 

уређаја, њихових компоненти и др. 2019. год. (II) (за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-a). 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије, и то: 
 

Редни 

број 

партије 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, 

УРЕЂАЈА, ЊИХОВИХ KОМПОНЕНТИ И ДР. 2019. ГОД.  (II) 

(за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-a) 

1. Сервисирање и одржавање возила “Toyota Land“ 

2. Сервисирање и одржавање –комби (минибус), “ Ford“ 

3. Сервисирање трактора Dong Feng 30 DW 

 

1.4. Контакт особе (радним данима 07-15 час.) 

 

Раде Нишевић, спец.стр.инж.менаџ. (за техничка питања) – rade.nisevic@vojvodinasume.rs 

Зорица Самочета, спец.стр.ек. (за економска питања) – zorica.samoceta@vojvodinasume.rs 

Бранкица Јакшић, дипл.правник (за правна питања) – bjaksic@vojvodinasume.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojvodinasume.rs/
mailto:rade.nisevic@vojvodinasume.rs
mailto:zorica.samoceta@vojvodinasume.rs
mailto:bjaksic@vojvodinasume.rs
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1.5. Пропратни образац (попунити и залепити на коверту) 
 

 

Датум и сат подношења: _________________________(попуњава наручилац) 

 

НЕ ОТВАРАТИ! ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОС 

ТУПКУ, 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: 

- СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, 

УРЕЂАЈА, ЊИХОВИХ KОМПОНЕНТИ И ДР. 2019. ГОД.  (II) - 

(за потребе Дирекције ЈП и “Ловотурс”-a) 

 
(Обликована по партијама) 

 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ЗА ПАРТИЈУ/е:______________________ 

 

НАРУЧИЛАЦ: ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин, Прерадовићева 2 

                                                                                                      

 

ПОНУЂАЧ:   

 

назив:  __________________________________________________________________________  

 

адреса: __________________________________________________________________________  

 

број телефона: ___________________________________________________________________  

 

број телефакса: ___________________________________________________________________  

 

електронска адреса: ______________________________________________________________  

 

име и презиме лица за контакт: ____________________________________________________. 
  

 

1.6.     Право учешћа 

 

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица која 

испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова се доказује 

према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање испуњености услова за 

учешће садржаним у конкурсној документацији. 

 

1.7.     Припремање понуде 

 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом на 

обрасцима из конкурсне документације и морају да доказују да понуђачи испуњавају све 

законом и подзаконским актима прописане услове за учешће у поступку јавне набавке, а на 

основу објављеног позива за подношење понуда. 
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1.8.    Подношење понуде  

 

Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП “Војводинашуме” Петроварадин, Прерадовићева 2 

пристигла до 13.01.2020. год. најкасније до 09:30 часова.  

 

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом, или доставе лично на адресу:  

ЈП “Војводинашуме” Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин 

 

Понуде морају бити у затвореним ковертама са на предњој страни залепљеним и попуњеним 

обрасцем из тачке 1.5. Пропратни образац са назнаком за коју партију подноси понуду.  

 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА ДОСТАВЉА ИХ У 

ОДВОЈЕНИМ КОВЕРТАМА СА НАЗНАКОМ ЗА КОЈУ ПАРТИЈУ ПОДНОСИ 

ПОНУДУ. 

 

Понуде које нису пристигле наручиоцу до 13.01.2020. год. најкасније до 09:30 часова, поштом 

или лично достављене, сматраће се неблаговременим. 

 

Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су 

неблаговремено поднете. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду за сваку партију. 

 

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

начин који је одређен у тачки 5.4. ове конкурсне документације. 

 

Понуда са варијантама  није дозвољена. 
 

1.9.     Отварање понуда 

 

Јавно отварање благовремено приспелихпонуда ће се обавити дана 13.01.2020. год.  

у 10:00 часова, у просторијама ЈП “Војводинашуме” у Петроварадину, Прерадовићева 2. 

 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Kомисији 

наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуда. 
 

1.10.       Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у року 

од највише 25 дана од дана завршетка поступка отварања понуда. Уговор ће бити достављен 

понуђачу којем је одлуком о додели уговора додељен, у року од 8 дана од дана стицања 

законом прописаних услова, у складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
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2.    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВKЕ 

 
 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:   

-услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему – 50100000 

-ремонт и поправка – ИА23  

 

Предмет јавне набавке:  

 

Предмет јавне набавке су услуге: Сервисирање и одржавање возила, механизације, уређаја, 

њихових компоненти и др. (II) 2019. год. - за потребе Дирекције ЈП и “Ловотурс“-а 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 3 партијe, према следећем: 
 

Редни 

број 

партије 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, УРЕЂАЈА, ЊИХОВИХ 

KОМПОНЕНТИ И ДР. 2019. ГОД.  (II)  

(за потребе Дирекције ЈП и “Ловотурс“-а 

1. Сервисирање и одржавање возила “Toyota Land“ 

2. Сервисирање и одржавање – комби (минибус), “Ford“ 

3. Сервисирање трактора Dong Feng 30 DW 
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3. ТЕХНИЧKЕ СПЕЦИФИKАЦИЈЕ 
 

3.1  НАРУЧИЛАЦ УНАПРЕД УKАЗУЈЕ ПОНУЂАЧУ ДА СУ KОЛИЧИНЕ УСЛУГА У  

ТАБЕЛАМА ПО ПАРТИЈАМА  ПРОЦЕЊЕНЕ ОДНОСНО ОKВИРНЕ KОЛИЧИНЕ 

НАРУЧИОЦА ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, РАЧУНАЈУЋИ ПОЧЕВ ОД ДАТУМА 

ЗАKЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВKУ. СХОДНО НАВЕДЕНОМ 

НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ЗАХТЕВА СВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ  У 

ЦЕЛОKУПНОЈ (уговореној) KОЛИЧИНИ, С ОБЗИРОМ ДА СЕ ЗБОГ ПРИРОДЕ ДЕЛАТНОСТ 

ОДНОСНО УСЛУГЕ, ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА ЗА ПРЕДМЕТОМ ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВKЕ НЕ 

МОГУ УНАПРЕД ПРЕЦИЗНО ПРЕДВИДЕТИ У СМИСЛУ ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ, ВЕЋ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ УСЛУГЕ  KОЈЕ СУ МУ ПОТРЕБНЕ ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ 

ПРЕМА УKАЗАНИМ И ОПРАВДАНИМ ПОТРЕБАМА. УЧЕШЋЕМ У ОВОЈ ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ, ПОНУЂАЧ ЈЕ СА ОВОМ МОГУЋНОШЋУ УНАПРЕД УПОЗНАТ И ПРИХВАТА 

ЈЕ, ТЕ СЕ ОДРИЧЕ ПОСТАВЉАЊА БИЛО KАKВОГ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА ПРЕМА 

НАРУЧИОЦУ. 

 

3.2   Сервисирање  и поправка подразумева: 

 

Сервис возила подразумева редовно, превентивно одржавање возила (потрошни материјал и 

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

тачно одређеним интервалима времена или пређеној километражи.   

Одржавање и поправка возила подразумева  поправку пријављених кварова како би возило 

било технички исправно и у употребном стању у назначеном року. 

Резервни делови и други потрошни материал  који се уграђују у возило морају бити у складу са 

захтевима произвођача возила.  

Kочиони систем и управљачки механизам, уколико се уграђују морају бити пореклом из прве 

уградње.   

Овлашћени сервисер и сервисер  мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом ради 

квалитетног и правоваљаног вршења сервисирања и одржавања возила.  

 

3.3 Гарантни рок се односи за све партије на уграђене делове  према декларацији произвођача 

делова, док је на услугу поправке и на уградњу и монтажу делова најмање 12 месеци од дана 

извршене услуге. Понуђач је дужан да уграђује нове резервне делове који су оригинал или  

одговарајући и да за уграђене резервне делове приложи произвођачку гаранцију. Одговарајући 

резервни део подразумева да део има исте техничке карактеристике као оргинални део и да 

задовољава квалитет оригиналног дела. Замена делова подразумева набавку и уградњу новог 

дела који је у квалитету замењеног дела. 

 

3.4 Након извршених услуга, давалац услуга и овлашћени представник наручиоца обострано 

потписују записник (радни налог) о извршеним услугама и замењеним деловима, што је основ 

за оверу фактуре. 
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3.5 Техничке карактеристиkе за партије 1-3 

 

Партија 1.  - Сервисирање и одржавање возила “Toyota Land“ 

 
Сервис возила подразумева: 

-Уље и замену уља,  

-Филтер уља и замену филтера уља,  

-Филтер горива и замену филтера горива, 

-Филтер ваздуха и замену филтера ваздуха, 

-Филтер климе и замену фитера климе, 

-Контрола система за кочење 

 

Ред. 

бр. 
Опис услуга Јед. мере Количина 

1. Сервис возила  ком 10 

 

У цену улази рад сервисера, замена резервних делова и замена уља, филтера уља, горива и др. 

МЕСТО ВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА   је овлашћени сервис за возила „Toyota “. 

Наручилац довози возила на сервисирање у сервис-радионицу понуђача.  

Уколико је сервис-радионица  удаљена више од 20 km од седишта предузећа ЈП 

„Војводинашуме“, Прерадовићева 2, Петроварадин, Понуђач је обавезан  да  сноси све 

трошкове транспорта возила (од адресе наручиоца до сервис-радионице понуђача  и назад 

- до наручиоца).  
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе адресу сервиса у којој  ће  вршити 

сервисирање  возила и удаљеност тог објекта у километрима од седишта Наручиоца 

(Прерадовићева број 2, Петроварадин). 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЈЕ максимално  8  сати 

рачунајући почев  од пријема возила у сервис. 

РОК ВРШЕЊА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ЈЕ 48 сати 

рачунајући почев  од пријема возила у сервис. Уколико овај рок није могуће испоштовати  

Понуђач је дужан да о томе у року од 24 сата обавести Наручиоца услуге, писменим путем где 

ће навести и процењено време за извршење услуге.  

 

ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ УГОВОР О ОВЛАШЋЕНОМ 

СЕРВИСИРАЊУ НА КОЈИ СЕ ПАРТИЈА ОДНОСИ, КАО ДОКАЗ ДА ЈЕ ПОНУЂЕНА 

УСЛУГА ОДГОВАРАЈУЋЕГ КВАЛИТЕТА. Понуђач је дужан уз понуду доставити уговор  са 

овлашћеним увозником који важи у периоду реализације уговора који буде проистекао из ове 

јавне набавке. 

 

Место и датум:           Понуђач: 

 

 

              (потпис) 

  
Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке карактеристике чиме потврђује да је у 

потпуности упознат са захтеваним Техничким карактеристикама (спецификацијама) и да ће 

исте у целости испунити уколико њему буде додељен уговор, што потврђује потписом овог 

обрасца. 
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Партија 2. - Сервисирање и одржавање –комби (минибус), “ Ford“ 

 
Сервис возила подразумева: 

 

- уље и услуга замене уља 

- филтер уља и услуга замене филтера уља 

- филтер горива и услуга замене филтера горива 

- филтер ваздуха и услуга замене филтера ваздуха 

 

Ред. 

бр. 
Опис услуга Јед. мере Количина 

1. Сервис возила  ком 2 

 

У цену улази рад сервисера, замена резервних делова и замена уља, филтера уља, горива и др. 

МЕСТО ВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА  је сервисна радионица понуђача. 

 

Наручилац довози возила на сервисирање у сервис-радионицу понуђача.  

 

Уколико је сервис-радионица удаљена више од 20 km од седишта предузећа ЈП 

„Војводинашуме“, Прерадовићева 2, Петроварадин., Понуђач је обавезан  да  сноси све 

трошкове транспорта возила (од адресе наручиоца до сервис -радионице понуђача  и 

назад - до наручиоца).  

 

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе адресу сервиса у којој  ће  вршити 

сервисирање  возила и удаљеност тог објекта у километрима од седишта Наручиоца 

(Прерадовићева број 2, Петроварадин). 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЈЕ максимално  8  сати 

рачунајући почев  од пријема возила у сервис. 

 

РОК ВРШЕЊА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ЈЕ 48 сати 

рачунајући почев  од пријема возила у сервис. Уколико овај рок није могуће испоштовати  

Понуђач је дужан да о томе у року од 24 сата обавести Наручиоца услуге, писменим путем где 

ће навести и процењено време за извршење услуге.  

 

 

Место и датум:           Понуђач: 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                            (потпис)  
 

 
Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке карактеристике чиме потврђује да је у 

потпуности упознат са захтеваним Техничким карактеристикама (спецификацијама) и да ће 

исте у целости испунити уколико њему буде додељен уговор, што потврђује потписом овог 

обрасца. 
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Партија 3 – Сервисирање трактора “Dong Feng” 30DW 
 

Ред.бр. Опис услуга Јед. мере Количина 

1. 
Сервисирање трактора 

 “Dong Feng” 30DW 
радни сат 60 

 

У цену улази рад сервисера, замена резервних делова и замена уља, филтера, горива и др. 

Место вршења предметних услуга је сервис- радионица понуђача. Уколико је сервис  -

радионица  удаљена више од 20 km од седишта предузећа ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева 

2, Петроварадин, Понуђач је обавезан  да  сноси све трошкове транспорта возила (од адресе 

наручиоца до сервис-радионице понуђача  и назад - до наручиоца).  

 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЈЕ максимално  8  сати 

рачунајући почев  од пријема возила у сервис. 

  

РОК ВРШЕЊА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ЈЕ 48 сати 

рачунајући почев од пријема возила у сервис. Уколико овај рок није могуће испоштовати  

Понуђач је дужан да о томе у року од 24 сата обавести Наручиоца услуге, писменим путем где 

ће навести и процењено време за извршење услуге.  

 

 

 

Место и датум:           Понуђач: 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                             (потпис)  

 

 

 

 
Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке карактеристике чиме потврђује да је у 

потпуности упознат са захтеваним Техничким карактеристикама (спецификацијама) и да ће 

исте у целости испунити уколико њему буде додељен уговор, што потврђује потписом овог 

обрасца. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА: 
 

4.1   Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из  члана 75. Закона Понуђач у 

поступку јавне набавке мора доказати да:  

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

2. он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре,  

3. брисана је 

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,   

5. је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама  

 

4.2   Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1 

тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

4.3   Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом    81. 

Закона  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама став 1 тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
 

У ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАРУЧИЛАЦ НЕ ЗАХТЕВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. 

 

4.4   Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. Закона 

 

Понуђач уз понуду доставља: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

привредног суда,  

 

ПРАВНА ЛИЦА:  

 

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 одељење 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.    
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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).  

Напомена: (Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.) 

 

Потврду надлежног пореског органа о измиреним јавним приходима или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, односно:  

 

3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и  

 

3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или  

 

3.3)   Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Предузећа која према Закону о приватизацији имају право отпуста дуга уместо потврде о 

плаћеним јавним дажбинама доставиће потврду Агенције за приватизацију да се налазе у 

поступку приватизације. 

 

НАПОМЕНА: ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.  

 

Потписан и оверен образац изјаве бр. 10, на страни 36 ове Конкурсне документације 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси 

група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача, тј. посебна изјава сваког понуђача. 

 

Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре, регистар 

понуђача, није дужан да достави доказ наведен под тачкама 1)- 4) ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 

Понуђач не мора да достави  Образац трошкова припреме понуде. 

 

Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа. 

  

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

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

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин.  

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 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.  
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4.5   Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона   

 

Понуђач ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико: 

1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4. Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Под  другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну садржину 

понуде или неће бити могуће упоредити је са другим понудама,  сматраће се ако нису испуњени 

следећи захтеви или је поступљено противно следећим захтевима: 

 

Понуда мора бити поднета по партијама, за једну или више партија. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ 

ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА ПОДНОСИ ИХ У ОДВОЈЕНИМ 

КОВЕРТАМА НА КОЈИ НАЧИН ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЈАСНО И ТРАНСПАРЕТНО МОЋИ 

СВАКУ ДОСТАВЉЕНУ ПОНУДУ (ПО ПАРТИЈАМА) ЗАВЕСТИ СА ПОСЕБНИМ 

ДЕЛОВОДНИМ БРОЈЕМ И ВРЕМЕНОМ ПРИСПЕЋА. Понуда мора обухватити целокупан 

предмет партије, све ставке у партији. Понуда поднета за делимичан број ставки је 

неприхватљива. 
 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, 

откуцана или читко попуњена штампаним словима. Понуда не сме да садржи варијанте. 

Уколико понуђач доставља понуде за више партија ДОСТАВЉА ИХ У ОДВОЈЕНИМ 

КОВЕРТАМА на који начин ће Наручилац јасно и транспаретно моћи сваку достављену 

понуду (по партијама) завести са посебним деловодним бројем и временом приспећа, затворене 

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

свакој коверти мора бити залепљен образац из поглавља 1.5. - Пропратни образац и морају бити 

назначена партија за које се подноси понуда. 

Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица  понуђача или лица 

које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача  на свим обрасцима, у супротном 

сматра се да понуда има битне недостатке, с обзиром да наручилац неће бити у могућности да 

утврди веродостојност исте. 

     5. Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. - морају бити 

избељени коректором или прецртани (тако да се јасно види шта је важећа понуда) и правилно 

попуњени, а место начињене грешке парафирано од стране понуђача.  Уколико исправке нису 

вршене на наведени начин, те наручилац није у могућности да утврди њену стварну садржину, 

сматраће се да понуда има битне недостатке.  
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

5.1.   Језик на којем понуда мора бити састављена  

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа 

на српски језик. Превод мора бити сачињен и оверен од стране овлашћеног сталног судског 

преводиоца за страни језик са којег је превод. 

 

5.2.   Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

Обрасце, моделе и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају 

бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује. 

 

5.3.   Партије  

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

једну целу партију. Уколико понуђач подноси понуду за више партија доказе од тачке 1) до 4) 

подноси уз прву партију. Понуда за сваку партију се подноси у одвојеној коверти. 

 

5.4.   Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни 

или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде", 

"Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку  -  Сервисирање и одржавање возила, 

механизације, машина, уређаја, њихових компоненти и др. (II)  2019. год. (за потребе Дирекције 

ЈП и „Ловотурс“-а), партија број _____. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења, односно која документа накнадно доставља.  По истеку рока за подношење понуда 

понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.  

 

5.5.   Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда 

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

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

Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

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

 

5.6. Понуда са подизвођачем  

 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;  

за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2 

конкурсне документације.  

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

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

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

утврђивања испуњености услова.  
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5.7.   Заједничка понуда  

 

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

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

садржи:- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе 

понуђача у извршењу уговора.    

Носилац посла дужан је да:  

-  у обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;  

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин 

предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

 

5.8.   Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати. 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а. 

Сви евентуални попусти у цени морају одмах бити исказани у њој, путем приказивања коначне 

цене, а не накнадним обрачунавањем. 

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

92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним. 

 

5.9.   Подаци о средствима обезбеђења испуњења уговорних обавеза  

За обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза понуђач коме је додељен уговор о јавној 

набавци приликом закључења уговора, за сваку партију за коју закључује уговор, наручиоцу 

предаје БЛАНКО - СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, са потврдом  

пословне банке понуђача да је меница коју понуђач доставља регистрована у Регистру меница 

и овлашћења, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу број 11, при чему менично 

писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а. - ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у 

складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету 

(„Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и  „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011) У ОРИГИНАЛУ 

ИЛИ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ се, у једном примерку,  КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА. 

Наручилац дозвољава да депо картон може да овери пословна банка стављањем свог оригинал 

печата. (Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за 

заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а 

потписник је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. Став 4. 

Закона о облигационим односима) 

 

5.10.   Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуда.  

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде као и   

указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  заинтересовано 

лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Прерадовићева  бр. 2,  Петроварадин или електронске 

адресе истовремено: sminic@vojvodinasume.rs  и  bjaksic@vojvodinasume.rs са назнаком:  

mailto:sminic@vojvodinasume.rs
mailto:bjaksic@vojvodinasume.rs
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну 

набавку услуга: Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, уређаја, 

њихових компоненти и др. 2019. год. (II) (за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а), редни 

број 105, Партија/е број _____. Уколико се захтев за додатним информацијама или 

појашњењима  подноси електронским путем подноси се наручиоцу радног дана, од понедељка 

до петка, од 07,00 часова до 15,00 часова. Уколико захтев за додатним информацијама или 

појашњењима пристигне на наведену електронску адресу нерадним даном, (субота, недеља, 

државни и други празник и сл.) или ван наведеног термина сматраће се да је пристигао првог 

наредног радног дана. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Комуникацију у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од 

стране наручиоца на Порталу јавних набавки.  

 

5.11.   Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно 

његовог подизвођача.  
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

 

5.12. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора 

  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност има понуђач који је понудио 

дужи рок плаћања. У случају да су понудили и исти рок плаћања као Комисија ће, у присуству 

понуђача, жребом одредити који понуђач има предност. 

 

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 су након 

извршене стручне оене понуда оцењење као прихватљиве и које имају једнаку најнижу 

понуђену цену. 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. 

 

5.13.   Рок и начин плаћања 

Рок плаћања  минимално 30 дана, а максимално 45 дана  од дана испостављања уредне фактуре. 

 

5.14.   Место и рок вршења услуге  

Место и рок вршења услуга је детаљно описано у техничким карактеристикама поглавље 3.5 

 

5.15.   Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. и 75. став 2. Закона  

 

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

својине трећих лица, сноси понуђач.  
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Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

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

подношења понуде. 

 

5.16.   Начин и рок подношења захтева за заштиту права  

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

доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама ЗЈН.  

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 се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, 

осим ако Законом није другачије одређено. 

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

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

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је 

подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац 

исте није отклонио.  

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

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. Закона о јавним набавкама 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Ако је у овом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка 

комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев 

доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати 

потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се 

послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је 

захтев достављен дана када је пријем одбијен.  

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.  

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

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Такса се плаћа у износу од 120.000,00 динара.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

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

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

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

извршења налога.  

(3) износ таксе: 120.000,00 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: 105/19; 

(7) сврха: захтев за заштиту права ЈП “Војводинашуме” Петроварадин; јавна набавка услуга: 

Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, уређаја, њихових компоненти и др. 

(II) 2019. год. (за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а), редни број 105, Партија/е број _____.  
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

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

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

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

за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 

5.17.   Рок у којем ће бити достављен уговор о јавној набавци  
Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, уколико није поднет захтев 

за заштиту права.  

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

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

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

5.18.   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 највише 

до 5% од вредности првобитно закљученог уговора за сваку партију. Изменом уговора не може 

се мењати предмет набавке.  

 

Остале измене и допуне уговора, могуће су само из нарочито оправданих, објективних 

околности, под условом да се не мења укупно уговорена вредност  и предмет уговора, а све у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

5.19. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

 

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ:  

 

1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона (у једном 

примерку);  

2. Потписан и оверен образац Техничке спецификације за партију за коју се подноси 

понуда; 

3. Попуњен и потписан Образац понуде, за сваку партију за коју понуђач подноси понуду 

(код заједничке понуде понуда садржи обавезно и Споразум.);  

4. Потписан  Модел уговора. Уколико понуду подноси група понуђача модел уговора 

потписују сви чланови групе понуђача (у једном примерку); 

5. Попуњена и потписана Изјава о захтеваним средствима финансијског обезбеђења (у 

једном примерку); 



 

 

Page 19 of 38 

 

7. Попуњена и потписана Изјава о независној понуди; ( у једном примерку); 

 

8. Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона; (у једном 

примерку); 

 

9. За партију број 1- Сервисирање и одржавање возила “Toyota Land“- Уговор о 

овлашћеном сервисирању возила на које се партија односи, као и уговор  са овлашћеним 

увозником који важи у периоду реализације уговора из ове јавне набавке. 

 

5.20.   Рок у којем ће бити достављен уговор о јавној набавци  

 

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, уколико није поднет захтев 

за заштиту права. 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

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

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

5.21.   Рачунска провера понуде 

 

Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена (Члан 93. став 

5. Закона).  

 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА: 

Сходно Закону о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 

83/2014-др. закон, 5/2015 и 44/2018) и Одлуком Наручиоца број: 905 од 11.03.2019.године, 

цитат одредбе члана 25. Закона гласи: 

 „Употреба пословног имена, печата и других података у документима 

Члан 25. 

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су 

упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, адресу за 

пријем поште ако се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број 

друштва.  

Друштво може уз пословно име да употребљава грб, заставу, амблем, ознаку или други симбол 

Републике Србије или стране државе, домаће територијалне јединице и аутономне покрајине, 

међународне организације, уз сагласност надлежног органа те државе, домаће територијалне 

јединице и аутономне покрајине или међународне организације.  

Посебним прописом не може се друштву увести обавеза употребе печата у пословним писмима 

и другим документима друштва. 
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Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од стране 

друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и друга 

правна лица, не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу 

истицати као разлог за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, 

односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано 

да друштво има и користи печат у пословању. 

Друштво не може истицати према трећим савесним лицима недостатке у погледу форме 

пословних писама и других докумената прописане овим чланом.” 

Следствено наведеном, Наручилац - ЈП „Војводинашуме“ обавештава понуђаче да су у 

обавези да захтеване обрасце из ове Конкурсне документације - попуне, потпишу и овере 

печатом према датим упутствима, осим уколико (понуђачи) немају обавезу коришћења 

печата у свом пословању. Уколико Понуђач по закону није обавезан да има печат, сва 

писмена и обрасци које Понуђач доставља у понуди, а на којима се захтева потпис и 

печат, довољно је да буду потписани од стране одговорног лица Понуђача. У складу са 

наведеним, свих захтеви из конкурсне документације који се односе на печатирање 

захтеваних образаца из конкурсне документације, схватити у контексту овог обавештења. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ       

                                                                     

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

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

понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 

оверити образац понуде. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац 

такве Изјаве се даје у наредној тачки конкурсне документације. Образац понуде се попуњава 

за партију за коју понуђач подноси понуду. Уколико понуђач подноси понуду за више партија за 

сваку партију посебно попуњава образац понуде. Образац структуре цене је саставни део 

обрасца понуде. „Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 

елементи понуђене цене, који су садржани у обрасцу понуде попуњени према захтевима 

обрасца и оверени потписом одговорног лица понуђача“. Стога, ова конкурсна документација 

не садржи засебан образац структуре цене.   

 

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 

   

Адреса седишта 
 

 

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт    

Електронска адреса  

Број телефона    

Број факса  

Број рачуна и назив банке 
 

 

Лице овлашћено  

за потписивање уговора 

 

 

 

2) ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити): 

 

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничка понуда  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив  

из регистра АПР  

Адреса седишта 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Име особе за контакт 
 

Електронска адреса 
 

Број телефона 
 

Број факса 
 

Проценат укупне вредности набавке  

који ће извршити подизвођач  

Део предмета набавке  

који ће извршити подизвођач  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив  

из регистра АПР  

Адреса седишта 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Име особе за контакт 
 

Електронска адреса 
 

Број телефона 
 

Број факса 
 

Проценат укупне вредности набавке  

који ће извршити подизвођач  

Део предмета набавке  

који ће извршити подизвођач  

 

Напомена: Табелу „Општи подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

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

достави за сваког подизвођача. 
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Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

Датум:____________                                                                            Потпис одговорног лица   

  

                                               ___________________ 

Место: ______________                                                                          понуђача/носиоца понуде      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Пословно име или скраћени назив  

из регистра АПР  

Адреса седишта 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Име особе за контакт 
 

Електронска адреса 
 

Број телефона 
 

Број факса 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Пословно име или скраћени назив  

из регистра АПР  

Адреса седишта 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Име особе за контакт 
 

Електронска адреса 
 

Број телефона 
 

Број факса 
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6.2 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ  ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ О ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку услуга: СЕРВИСИРАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, УРЕЂАЈА, ЊИХОВИХ 

КОМПОНЕНТИ И ДР. 2019. год. (II) (за потребе Дирекције ЈП и “Ловотурс“-a), број ЈН 105/19, 

за Партију/е ______ , у отвореном  поступку јавне набавке   

 

Овлашћујемо члана групе: ________________________________________ 

                                                                  (уписати пун назив и седиште)  

 

да у име и за рачун осталих чланова Групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе  заједничку 

понуду и заступа Групу понуђача пред наручиоцем. 

   

 

Пун назив и седиште чланова групе 
Потпис одговорног лица  

и печат члана групе 

 

Назив:___________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Седиште:_________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

Датум:____________                                                      Потпис одговорног лица    

  

          МП       ______________________ 

Место: __________________                                         понуђача/носиоца понуде                  
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6.3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ПАРТИЈЕ 1-3 

 

Партија 1. - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА “ TOYOTA LAND“ 

Рб. Опис услуга ј.м. Кол. 

Јед. 

цена у 

дин. 

без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена у 

дин. са 

ПДВ-

ом 

Укупн

а цена 

у дин. 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена у 

дин. са 

ПДВ-

ом 

1. Сервис возила  ком 

 

10 

 

    

УКУПНО: 
 

 
 

 

Укупна понуђена цена за Партију број 1 износи _____________________ динара без ПДВ-а.  

 

Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,  такође мора да попуни колону (цена са ПДВ-ом) у 

табели тако што ће уписати своје цене без ПДВ-а, а испод табеле  написати да није у систему 

ПДВ-а. У исказанoj понуђенoj цени урачунат је рад сервисера, замена и уградња резервних 

делова и замена уља. 

 

МЕСТО ВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА  ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС ЗА ВОЗИЛА  

“TOYOTA LAND“. 

 

Место вршења услуга је у сервис–радионици изабраног понуђача на адреси:    

________________________________________________________________________________ 

(уписати адресу објекта у коме ће се вршити сервисирање возила). 

 

Удаљеност објекта понуђача  у којем ће се вршити сервисирање возила, од седишта Наручиоца 

Прерадовићева број 2 Петроварадин износи: ____________ километара (максимално 20 km). 

Наручилац довози возила на сервисирање у сервис-радионицу понуђача. Уколико је 

сервис-радионица  удаљена више од 20 km од седишта предузећа ЈП „Војводинашуме“, 

Прерадовићева 2, Петроварадин, Понуђач је обавезан  да  сноси све трошкове транспорта 

возила (од адресе наручиоца до сервис-радионице понуђача  и назад - до наручиоца).  

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЈЕ ______сати  

(максимално  8  сати) рачунајући почев од момента пријема возила у сервис. 

РОК ВРШЕЊА УСЛУГА  ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА  је _______ сати 

(максимално 48 сати) рачунајући почев од момента пријема возила у сервис. Уколико овај рок 

није могуће испоштовати  Понуђач је дужан да о томе у року од 24 сата обавести Наручиоца 

услуге, писменим путем где ће навести и процењено време за извршење услуге. 

РОК ПЛАЋАЊА: Одложено динарско безготовинско плаћање у року од 

_______________(минимално 30 а максимално 45 дана) од дана од дана испостављања рачуна.  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је 60 дана од дана отварања понуда.  

ГАРАНТНИ РОК  је  према декларацији произвођача за уграђене делове, док на услугу 

поправке, уградњу и замену делова  понуђач даје гаранцију _______ месеци (најмање 12 месеци  

од дана  извршене услуге). 

       Место и датум:                Понуђач 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               (потпис) 



 

 

Page 26 of 38 

 

Партија 2. - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОМБИ (МИНИБУС)  „FORD“ 

 

Рб. Опис услуга ј.м. кол. 

Јед. 

цена у 

дин. 

без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена у 

дин. са 

ПДВ-

ом 

укупна 

цена у 

дин. 

без 

ПДВ-а 

укупна

цена у 

дин. са 

ПДВ-

ом 

1. Сервис возила  ком 2     

УКУПНО: 
 

 
 

 

Укупна понуђена цена за Партију број 2 износи _____________________ динара без ПДВ-а. 

Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,  такође мора да попуни колону (цена са ПДВ-ом) у 

табели тако што ће уписати своје цене без ПДВ-а, а испод табеле  написати да није у систему 

ПДВ-а. У исказаној понуђеној цени урачунат је рад сервисера, замена и уградња резервних 

делова и замена уља 

МЕСТО ВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА је сервис-радионица изабраног понуђача.  

Место вршења услуга је у сервис–радионици изабраног понуђача на адреси   

__________________________________________________________________________________. 

(уписати адресу објекта у коме ће се вршити сервисирање возила). 

 

Удаљеност објекта понуђача  у којем ће се вршити сервисирање возила, од седишта Наручиоца 

Прерадовићева број 2 Петроварадин: __________ километара (максимално 20 km). 

 

Наручилац довози возила на сервисирање у сервис-радионицу понуђача. Уколико је 

сервис-радионица  удаљена више од 20 km од седишта предузећа ЈП „Војводинашуме“, 

Прерадовићева 2, Петроварадин, Понуђач је обавезан  да  сноси све трошкове транспорта 

возила (од адресе наручиоца до сервис-радионице понуђача  и назад - до наручиоца).  
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСА је ______сати  

(максимално  8  сати) рачунајући почев од момента пријема возила у сервис. 

 

РОК ВРШЕЊА УСЛУГА  ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА је _______ сати 

(максимално 48 сати) рачунајући почев од момента пријема возила у сервис. Уколико овај рок 

није могуће испоштовати  Понуђач је дужан да о томе у року од 24 сата обавести Наручиоца 

услуге, писменим путем где ће навести и процењено време за извршење услуге. 

РОК ПЛАЋАЊА: Одложено динарско безготовинско плаћање у року од 

_______________________ (минимално 30 а максимално 45 дана) од дана од дана 

испостављања рачуна.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је 60 дана од дана отварања понуда.  

 

ГАРАНТНИ РОК  је  према декларацији произвођача за уграђене делове, док на услугу 

поправке, уградњу и замену делова  понуђач даје гаранцију _______ месеци (најмање 12 месеци  

од дана  извршене услуге). 

 

       Место и датум:              Понуђач 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 (потпис) 

 



 

 

Page 27 of 38 

 

 

 

 

Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕ ТРАКТОРА “DONG FENG” 30 DW 

 

Рб. Опис услуга ј.м. кол. 

Jедин. 

цена у 

дин. 

без 

ПДВ-а 

Jедин. 

цена у 

дин. са 

ПДВ-

ом 

Укупна 

цена у 

дин. 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена у 

дин. са 

ПДВ-

ом 

1. 
Сервисирање трактора 

 “DONG FENG” 30 DW 

радни 

сат 
60 

    

УКУПНО: 
 

 
 

 

Укупна понуђена цена за Партију број 3 износи _____________________ динара без ПДВ-а. 

 

Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,  такође мора да попуни колону (цена са ПДВ-ом) у 

табели тако што ће уписати своје цене без ПДВ-а, а испод табеле  написати да није у систему 

ПДВ-а. У исказаној понуђеној цени улази рад сервисера, замена и уградња резервних делова и 

замена уља. 

Место вршења услуга је у сервис–радионици изабраног понуђача на адреси  

 ________________________________________________________________________________. 

(уписати адресу објекта у коме ће се вршити сервисирање возила). 

 

Удаљеност објекта понуђача  у којем ће се вршити сервисирање возила, од седишта Наручиоца 

Прерадовићева број 2 Петроварадин: ____________ километара (максимално 20 км). 

Наручилац довози возила на сервисирање у сервис-радионицу понуђача. Уколико је 

сервис-радионица  удаљена више од 20 km од седишта предузећа ЈП „Војводинашуме“, 

Прерадовићева 2, Петроварадин, Понуђач је обавезан  да  сноси све трошкове транспорта 

возила (од адресе наручиоца до сервис-радионице понуђача  и назад - до наручиоца).  

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСА је ______сати  

(максимално  8  сати) рачунајући почев од момента пријема возила у сервис. 

РОК ВРШЕЊА УСЛУГА  ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА је _______ сати 

(максимално 48 сати) рачунајући почев од момента пријема возила у сервис. Уколико овај рок 

није могуће испоштовати  Понуђач је дужан да о томе у року од 24 сата обавести Наручиоца 

услуге, писменим путем где ће навести и процењено време за извршење услуге. 

РОК ПЛАЋАЊА: Одложено динарско безготовинско плаћање у року од 

_______________(минимално 30 а максимално 45 дана) од дана од дана испостављања рачуна.  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је 60 дана од дана отварања понуда.  

ГАРАНТНИ РОК  је  према декларацији произвођача за уграђене делове, док на услугу 

поправке, уградњу и замену делова  понуђач даје гаранцију _______ месеци (најмање 12 месеци  

од дана  извршене услуге). 

 

Место и датум:                Понуђач 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               (потпис) 
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Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе 

модела уговора. Уколико понуђач наведе да  ће делимично  извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У 

случају заједничке понуде, модел уговора потписују сви чланови групе понуђача односно  

потписује само носилац посла ако је именован, а све у складу са Споразумом који су међусобно 

закључили и којег обавезно прилажу уз понуду.  

 

МОДЕЛ  УГОВОРА  ЈЕ  ЈЕДНООБРАЗАН  ЗА  СВЕ  ПАРТИЈЕ. 

УГОВОР ЋЕ СЕ ЗАКЉУЧИВАТИ ПОСЕБНО ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ. 

 

ЈП “Војводинашуме” 

Петроварадин, 

Прерадовићева 2 

Број: 

Дана: 
 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 

О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА 

 

 

Закључен у Петроварадину, дана ___________ између: 

 

I   УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Јавно предузеће "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, ул. Прерадовићева 2,  

Матични број: 08762198; ПИБ: 101636567; Тек. рачун: 205-601-31 (Комерцијална банка ад),  

које заступа Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: Корисник услуга), с једне стране  

 

и 

 

2._________________________________________________________________________________ 

ПИБ: ________________ МБ:____________________; бр. рачуна:__________________________, 

назив банке: ______________________, кога заступа: ____________________________ (у даљем 

тексту: Давалац услуге/а),  с  друге стране. 

 

 

II   ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује за партију/е бр. __________, 

која је прихваћена од стране Наручиоца - овде Корисника услуга, у отвореном поступку јавне 

набавке услуга: СЕРВИСИРАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, 

УРЕДЂАЈА, ЊИХОВИХ КОМПОНЕНТИ И ДР. 2019. год. (II) (за потребе Дирекције ЈП и 

“Ловотурс“-а), по позиву за подношење понуда број 105,  објављеном на Порталу ЈН и интернет 

страници наручиоца дана 11.12.2019.год. 

 

Понуда Извршиоца услуге/а бр. _____ од ______________ чини саставни део овог уговора. 

(Напомена: Деловодни број понуде и датум попуњава наручилац). 
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Члан 2. 

 

Корисник услуга наручује, а Давалац услуга врши услуге СЕРВИСИРАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 

ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА, УРЕДЂАЈА, ЊИХОВИХ КОМПОНЕНТИ И ДР. 

2019. год. (II) за партију /е бр. _______  

 

Сервис возила подразумева редовно, превентивно одржавање возила (потрошни материјал и 

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

тачно одређеним интервалима времена или пређеној километражи.   

 

Одржавање и поправка возила подразумева  поправку пријављених кварова како би возило 

било технички исправно и у употребном стању у назначеном року. 

Резервни делови и други потрошни материал који се уграђује у возило морају бити у складу са 

захтевима произвођача возила. Кочиони систем и управљачки механизам, уколико се уграђују 

морају бити пореклом из прве уградње.  Сервис даваоца услуга мора бити опремљен свим 

потребним уређајима и алатом ради квалитетног правоваљаног вршења сервисирања и 

одржавања возила.  

 

III   ЦЕНА 

                                                                              Члан 3. 

 

Цена услуге сервисирања и одржавања возила, механизације, машина, уређаја, њихових 

компоненти и др. 2019. год. (II) за партију/е број_____ је: 

 

Ред.бр.   

партије 
Н А З И В 

 

Јединица мере 

 

 Јединична 

понуђена 

цена  

без ПДВ-а 

Укупна 

понуђена 

цена у 

динарима 

без ПДВ  

1. 
Сервисирање и одржавање возила 

“Toyota Land“ 

комада 10   

2. 
Сервисирање и одржавање комби 

(минибус) “Ford“ 

комада 2   

3. 
Сервисирање трактора Dong Feng 

30 DW 

радних сати 60   

 

Напомена: (понуђач треба да заокружи број партије за коју/е  подноси своју понуду/е и 

упише јединичну и укупну понуђену цену без ПДВ-а). Приликом израде уговора у члану 3 овог 

модела Уговора биће унети подаци односно цене из изабране понуде, након чега ће се ова 

напомена брисати из садржине коначног нацрта уговора за потпис односно закључење. 

 

У цену су урачунате услуге сервисера, делови и њихова уградња. 

 

Исказане цене  су фиксне и не подлежу променама. 

 

Давалац услуга је сагласан да у периоду реализације уговора Корисник услуга неће бити у 

обавези да искористи укупно уговорену вредност у зависности од стварних потреба и/или 

наступања оправданих околности. 
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IV   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

                                                                             Члан 4.  

 

Корисник услуга је обавезан да изврши плаћање услуга из члана 3. овог уговора у року од: 

за партију бр. 1 ____дана, од дана пријема уредно испостављаних фактура за плаћање. 

за партију бр. 2 ____дана, од дана пријема уредно испостављаних фактура за плаћање. 

за партију бр. 3 ____дана, од дана пријема уредно испостављаних фактура за плаћање. 
                                                            

Члан 5. 

 

Давалац услуга је обавезан, да за извршене услуге из члана 2. овог уговора испостави 

кориснику услуга фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 (три) дана од дана 

извршених услуга на којој ће бити наведени деловодни број и датум закључења овог уговора.  

Фактурисање извршених услуга Давалац услуга ће вршити сагласно ценама из његове понуде 

која је у поступку јавне набавке изабрана као најповољнија, а поводом које је закључен овај 

уговор. 

Давалац услуга  је дужан да уз рачун достави радни налог о пријему услуга потписан од 

овлашћених представника обе уговорне стране. 

 

Члан 6. 

 

Давалац услуга  је дужан  да за извршене услуге на возилима посебно фактурише огранку 

предузећа, а посебно  дирекцији ЈП.   Плаћање за извршену услугу врши вирмански огранак 

предузећа или дирекција ЈП у зависности чије је возило.  

 

V МЕСТО  И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

                                                                            Члан 7. 

 

Место вршења услуга  је сервисна радионица  Даваоца услуга на локацији 

__________________________________________________________________________________.  

Корисник услуга  довози возило на сервисирање, у случају да је сервисна радионица удаљена 

од седишта Наручиоца 20 и мање km.  

 

Давалац услуге је дужан да сноси све трошкове транспорта возила од адресе Корисника 

услуга до сервисне радионице  Даваоца услуга и назад  до Корисника услуга у случају да 

је сервисна радионица удаљена од седишта Наручиоца  више од 20 km.  

 

                                                                           Члан 8.  

 

Рок вршења услуге  сервиса је  ___ сати рачунајући почев од момента пријема возила у сервис.  

Рок вршења услуге одржавања и поправке возила је _______ сати, рачунајући почев од момента 

пријема возила у сервис.  

 

Уколико овај рок Давалац услуга није у могућности испоштовати,  дужан је да о томе у року од 

24 сата обавести Корисника услуга  писменим путем где ће навести и процењено време за 

извршење услуге.  

 

Корисник услуга ће након закључења уговора у року од 3 дана доставити Даваоцу услуга  број 

шасије возила. 
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VI УГОВОРНА КАЗНА 

 

                                                                          Члан 9.  

 

У случају кашњења у вршењу услуге која је предмет овог уговора и након истека рокова из 

члана 8. став 1 и 2, Корисник услуге има могућност да одреди Даваоцу услуге накнадни рок.  

Уколико Корисник услуге не одреди Даваоцу услуге накнадни рок или накнадни рок одреди, а 

услуга не буде извршена у том року, Корисник услуге је обавезан да  плати уговорну казну у 

износу од 0,5% од вредности неизвршених услуга за сваки дан закашњења, а максимално 5% од 

вредности уговора.  

 

VII ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 10. 

 

Гарантни рок износи _____ месеци од дана извршења услуге.  Давалац услуге је дужан да 

уграђује нове резервне делове који су оригинал и да за уграђене резервне делове приложи 

произвођачку гаранцију.  

 

Замена делова подразумева набавку и уградњу новог дела који је у квалитету замењеног дела. 
 

VIII КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 
 

Члан 11. 

 

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

- важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге.  

 

Члан 12. 

 

Давалац услуга је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи приликом 

вршења услуге која је предмет овог уговора.  

Давалац услуга и Корисник услуга дужни су да приликом примопредаје возила у сервис и из 

сервиса, записнички констатују стање возила, Давалац услуга - време и датум пријема возила у 

сервис, а Корисник услуга - време и датум преузимања возила из сервиса.  

У периоду док је возило у сервису Давалац услуга преузима сву одговорност за евентуалне 

недостатке настале на возилу.  

Члан 13. 

 

У случају да извршена услуга не одговара уговореним стандардима квалитета, Корисник услуга 

има право, након уредног обавештења Давалац услуге, да:  

- захтева од Давалац услуга уредно извршење услуге и накнаду штете због закашњења;  

 

IX   ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 14. 

 

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, 

нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који 

ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово 

потпуно или делимично извршење (виша сила).  
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Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 7 дана од дана наступања 

више силе.  

 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као 

виша сила.  

 

Члан 15. 

 

Наступање околности из претходног члана овог Уговора, продужиће рок за извршење 

уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.  

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине 

уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.  
 

X   РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 16. 

 

Рок трајања овог уговора је годину дана од дана закључења уговора.   

 

XI   ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 17. 

 

Давалац услуге обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 

обезбеђења:  

- сопственом регистрованом бланко–соло меницом  по виђењу,  потврдом пословне банке да је 

меница регистрована и  меничним овлашћењем попуњеним и овереним  у висини од 10% од 

вредности  из члана 3. овог уговора.    

 

XII   ПРИМЕНА ЗОО 

 

Члан 18. 

 

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењује се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

 

 

XIII   СПОРОВИ 

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а 

у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Новом 

Саду.  
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XIV    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 20. 

 

Све измене и допуне овог уговора могу се вршити само у складу са Законом о јавним набавкама 

у смислу промене битних елемената уговора само из објективних разлога, у писаној форми, уз 

сагласност уговорних страна, потписивањем анекса уз овај уговор од стране овлашћених 

представника обе уговорне страна. 

 

Корисник услуга може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама након закључења 

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

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 
 

XV    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 

припада по 3 (три) примерка.  

 

 

 

 

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА                                                                  ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА 

                                                                                                                            Директор 

 

_______________________                                       _________________________ 

                                 Роланд Кокаи, маст. екон. 
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 

 __________________________________________________________________________________   

за јавну набавку услуга, у отвореном поступку: Сервисирање и одржавање возила, 

механизације, машина, уређаја, њихових компоненти и др.  2019. год. (II) (за потребе 

Дирекције ЈП и “Ловотурс“-a), редни број набавке: 105, доставља укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Врста трошкова Износ трошкова 

  

  

  

  

  

  

 

Напомена: У колони врста трошка навести врсту трошка коју понуђач има постављањем 

услова у конкурсној документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из 

поступка и уговорних обавеза, израда узорка и модела и сл. 
 

Датум: 

____________________ 

 

 

Место: М.П.   

Потпис одговорног лица 

понуђача/носиоца понуде 

_________________ 

 ___________________ 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 
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                                         9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач  

_____________________________________, са седиштем у _________________, ул.  

__________________________ бр. ___, даје следећу  

 

 

                                                                        И З Ј А В А  

 

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

поступку, за јавну набавку услуга бр. 105: Сервисирање и одржавање возила, механизације, 

машина, уређаја, њихових компоненти и др.  2019. год. (II) (за потребе Дирекције ЈП и 

“Ловотурс“-a) за партију/е бр.___________ поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.   

 

 

 

                 Датум:                                                                         Потпис одговорног лица    

                                                                                  понуђача/носиоца понуде: 

 

____________________                                                         ____________________  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                     Место:    

 

                                                                                                       ____________________   

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама и члана 2. став 1. тачка 6. подтачка 5. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова понуђач   

_____________________________________________, са седиштем у _________________, ул.   

__________________________ бр. ___, даје следећу изјаву   

 

И З Ј А В А 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач при састављању 

понуде за јавну набавку услуга бр. 105: Сервисирање и одржавање возила, механизације, 

машина, уређаја, њихових компоненти и др. 2019. год. (II) (за потребе Дирекције ЈП и 

“Ловотурс“-a) у отвореном поступку - по партијама, за партију/е бр. _____________ наручиоца 

ЈП "Војводинашуме"  Петроварадин, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 

 

              Датум:                                                                           Потпис одговорног лица    

                                                                                  понуђача/носиоца понуде: 

 

____________________                                                         ____________________  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                     Место:    

 

                                                                                                       ____________________   

 
 

 

 

 

 

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуђач 

подноси понуда за више партија,  ову изјаву доставља у једном примерку за све партије, стим 

што на празну линију уписије број  свих партија за које подноси понуду.  
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11.  ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, Петроварадин 

 

Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се  приложи и 

финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према 

следећем: 

 

 -ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико њему буде додељен уговор, 

пре закључења уговора, за сваку партију посебно доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, 

оверену само печатом и потписом понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница 

регистрована у регистру меница код пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ 

чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме 

понуђач уписује износ 10%  од уговореног износа, а у циљу доброг извршења посла. 

 уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ ПРИЛАЖЕ и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ 

ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице 

понуђача, у једном примерку без обзира за који број партија му је додељен уговор. 

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање 

привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник 

је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о 

облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које 

Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором. 

 

У прилогу:    

-  Образац меничног писма - за извршење уговора 

Напомена: Уколико меница није оверена печатом у случајевима којима предвиђа Закон о 

привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 

44/2018 и 95/2018), а наручилац у стручној оцени утврди да  иста из тог разлога није 

наплатива, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. 

 

И З Ј А В А 

У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом потписивања уговора приложим 

средство финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према 

напред наведеним захтевима наручиоца. 

_______________ 

(Место и датум) 
 

              ПОНУЂАЧ 

 

            ______________ 

                (Потпис) 

                            

 

                                                                              

НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ: Приликом достављања меница за обезбеђење извршења уговорне 

обавезе потребно је да иста буде у евиденцији меница, у складу са одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11 80/15), а на основу члана 

47а став 2. Закона о платном промету („Сл. гл. РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и  „Сл. гл. РС“ бр. 43/2004, 

62/2006 , 111/2009- др.закон, 31/2011 и 139/2014 - др.закон). 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист СФРЈ“, бр. 16/65, 

54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96),  
 

 

12. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, 

СОЛО МЕНИЦЕ 

 

 

 

КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

Текући рачун: 205-601-31                            Код: Комерцијална банка АД Београд 

Матични број: 08762198                 ПИБ: 101636567  
 

Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на 

износ до ___________ динара (словима:_____________________________________/100 динара), 

за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Уговора бр. ______ од 

____________ 2019. год. или последњег анекса проистеклог из овог уговора. Овлашћујем ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као Повериоца, да безусловно и неопозиво 

без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих 

рачуна Дужника - Издаваоца менице __________________________________ из његових 

новчаних средстава, односно друге имовине.  

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног 

купопродајног Уговора или последњег Анекса проистеклог из њега, дође до промена лица 

овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена код 

дужника или оснивања нових правних субјеката од стране дужника и др.  

 

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред наведеног 

купопродајног Уговора бр.___________ од ______________ 2019. год. или трећег дана од 

доспећа његовог последњег Анекса. 

 

 

Датум издавања Овлашћења 

 

_______________________ 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

______________________________ 

______________________________ 

 Адреса: _______________________________ 

_______________________________ 

 

 Мат. бр. _______________________________ 

 ПИБ _______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Менично писмо није потребно достављати уз понуду. 


