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Број: 02-37/75-2019-ЈП27/4                                                                             

Датум: 19.07.2019. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

факс: 025/464-236 

www.vodokanal.co.rs 

e.mail: dir@vodokanal.co.rs 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, 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 и 41/19), Јавно комунално предузеће 
„ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке бр. 02-37/75-2019-ЈП27/1 и Решења о образовању комисије за јавно 
набавку бр. 02-37/75-2019-ЈП27/2 припремило: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ  

Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и 

одржавања теретних возила. 

БРОЈ: 02-37/75-2019-ЈП27 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

5. УСЛОВИ ЗА УЧEШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 2 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

14. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

http://www.vodokanal.co.rs/
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Број: 02-37/75-2019-ЈП27/3 

Датум: 19.07.2019. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

факс: 025/464-236 
www.vodokanal.co.rs 
e.mail: dir@vodokanal.co.rs 

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће  

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-

37/75-2019-ЈП27/1 од 19.07.2019. године, наручилац објављује: 

 

1 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

 

1. За јавну набавку: - Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - 

Услуге поправке и одржавања теретних возила. 

 

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

 

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

 

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

 

5. Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.  

У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач 

који је понудио краћи рок извршења услуге, а уколико је и овај услов идентичан 

изабраће се понуђач који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 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 најнижу понуђену 

цену исти рок за извршење услуга и исти рок плаћања. 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. 

6. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 

наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки. 

 

7. Понуде се могу поднети непосредно: 

       - у пословним просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору,    

         канцеларија 5 на првом спрату.  

http://www.vodokanal.co.rs/
http://www.vodokanal.co.rs/
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       - путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор. 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 

02-37/75-2019-ЈП27 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава 

свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке и назив. 

 

8. Рок за подношење понуде је: 26.08.2019. године до 1030 часова, без обзира на начин 

доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране 

наручиоца до датума и часа одређеног  у Позиву за подношење понуда. 

 

9. Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 26.08.2019. године у 1100 часова , у 

просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у канцеларији бр.5 

на првом спрату.  

 

10. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи 

овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

12.  Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs 

и за техничка питања  Маја Живковић Буловић  maja.b@vodokanal.co.rs  радним даном 

од 7ºº до 15ºº часова, са назнаком - називом  предметне набавке. 

 

 

 

 

 

 

     ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ 

 

                                                                _______________________________________ 

                                                                                       Директор, Јасмина Бобић 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretar@vodokanal.co.rs
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

Подаци о наручиоцу  

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ  
Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор  

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs  

 

Врста поступка јавне набавкa  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и 

одржавања теретних возила. 

Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној 

набавци.  

 

Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за 

формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања 

Маја Живковић Буловић  maja.b@vodokanal.co.rs   радним даном од 7ºº до 15ºº часова, 

са назнаком - називом  предметне набавке. 

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни 

 

Ознака из општег речника набавки: 

- ОРН 50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodokanal.co.rs/
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: - Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - 

Услуге поправке и одржавања теретних возила. 
Рб Услуга замене са материјалом Једини

ца мере 

О
к

в
и

р
н

е 

к
о

л
и

ч
и

н
е
 

Једин. 

цена 

материјал

а без ПДВ-

а 

Једин. цена 

услуге 

замене 

без ПДВ-а  

Укупна цена 

материјала 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена 

услуге замене 

без  

ПДВ-а 

(4х6) 

Укупна цена 

услуге замене 

са 

материјалом 

без ПДВ-а 

(7+8) 

П
р

о
и

зв
о

ђ
а

ч
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Облоге кочница предње ФАП 13/18 гарн. 1       

2 Облоге кочница предње ФАП 14/17 гарн. 1       

3 Облоге кочница предње ФАП 16/16 гарн. 1       

4 Диск плочице предње за IVECO 180 Е гарн. 1       

5 Диск плочице предње за  IVECO 65c15  гарн. 1       

6 Диск плочице предње за  IVECO DALY 35с12 гарн. 1       

7 Диск плочице предње за Z-RIVAL 49.10 гарн. 1       

8 Диск плочице предње за  Z-RIVAL 40.8 гарн. 1       

9 Диск плочице предње за  FIAT DOBLO 1,6 гарн. 1       

10 Диск плочице предње за  FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  гарн. 1 

      

11 Пакне задњих кочница за ФАП 12/13 гарн. 1       

12 Пакне задњих кочница за ФАП 13/18 гарн. 1       

13 Пакне задњих кочница за ФАП 14/17 гарн. 1       

14 Пакне задњих кочница за ФАП 16/16 гарн. 1       

15 Пакне задњих кочница за IVECO 180 Е гарн. 1       

16 Пакне задњих кочница за  IVECO 65c15  гарн. 1       
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17 Пакне задњих кочница за IVECO DALY 35с12 гарн. 1       

18 Пакне задњих кочница за Z-RIVAL 49.10 гарн. 1       

19 Пакне задњих кочница за  Z-RIVAL 40.8 гарн. 1       

20 Пакне задњих кочница за KIA 2700 гарн. 1       

21 Пакне задњих кочница за  FIAT DOBLO 1,6 гарн. 1       

22 Пакне задњих кочница за  FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  гарн. 1 

      

23 Спона управљача попречна (дужа) -ФАП 12/12 ком. 1       

24 Спона управљача попречна (дужа) -ФАП 13/18 ком. 1       

25 Спона управљача попречна (дужа) -ФАП 14/17 ком. 1       

26 Спона управљача попречна (дужа) -ФАП 16/16 ком. 1       

27 Спона управљача попречна (дужа) - IVECO 180 Е ком. 1       

28 Спона управљача попречна (дужа) - IVECO 65c15  ком. 1       

29 Спона управљача попречна (дужа) - IVECO 

DALY 35с12 ком. 1 

      

30 Спона управљача попречна (дужа) -Z-RIVAL 

49.10 ком. 1 

      

31 Спона управљача попречна (дужа) - Z-RIVAL 

40.8 ком. 1 

      

32 Спона управљача попречна (дужа) -FIAT DOBLO 

1,6 ком. 1 

      

33 Спона управљача гурајућа (краћа) -ФАП 12/12 ком. 1       

34 Спона управљача гурајућа (краћа)-ФАП 13/18 ком. 1       

35 Спона управљачагурајућа (краћа) -ФАП 14/17 ком. 1       
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36 Спона управљача гурајућа (краћа) -ФАП 16/16 ком. 1       

37 Спона управљача гурајућа (краћа) - IVECO 180 Е ком. 1       

38 Спона управљача гурајућа (краћа) - IVECO 65c15  ком. 1       

39 Спона управљача гурајућа (краћа) - IVECO DALY 

35с12 ком. 1 

      

40 Спона управљача гурајућа (краћа) -Z-RIVAL 

49.10 ком. 1 

      

41 Спона управљача гурајућа (краћа) - Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

42 Спона управљача гурајућа (краћа) -FIAT DOBLO 

1,6 ком. 1 

      

43 Спона управљача гурајућа (краћа) -FIAT 

FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1 

      

44 Крај споне ФАП 12/13 ком. 1       

45 Крај споне ФАП 13/18 ком. 1       

46 Крај споне ФАП 14/17 ком. 1       

47 

Крај споне ФАП 16/16 ком. 1 

      

48 Крај споне IVECO 180 Е ком. 1       

49 Крај споне   IVECO 65c15  ком. 1       

50 Крај споне IVECO DALY 35с12 ком. 1       

51 Крај споне Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

52 Крај споне  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

53 Крај споне FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

54 Крај споне FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       
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55 Крај споне FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

56 Крстак кардана Ивеко 40.8 ком. 1       

57 
Средњи лежај кардана Ивеко 40.8 ком. 1 

      

58 
Главни кочиони цилиндар ФАП 12/13 ком. 1 

      

59 Главни кочиони цилиндар ФАП 13/18 ком. 1       

60 Главни кочиони цилиндар ФАП 14/17 ком. 1       

61 Главни кочиони цилиндар ФАП 13/14 ком. 1       

62 Главни кочиони цилиндар ФАП 16/16 ком. 1       

63 Главни кочиони цилиндар IVECO 180 Е ком. 1       

64 Главни кочиони цилиндар   IVECO 65c15  ком. 1       

65 Главни кочиони цилиндар IVECO DALY 35с12 ком. 1       

66 Главни кочиони цилиндар Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

67 Главни кочиони цилиндар Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

68 Главни кочиони цилиндар FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

69 Главни кочиони цилиндар FIAT DOBLO 1,3 

MJTD ком. 1 

      

70 Главни кочиони цилиндар FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  ком. 1 

      

71 Цилиндар квачила на мењачу ФАП 12/13 ком. 1       

72 Цилиндар квачила на мењачу ФАП 13/18 ком. 1       

73 Цилиндар квачила на мењачу ФАП 14/17 ком. 1       

74 Цилиндар квачила на мењачу ФАП 16/16 ком. 1       
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75 Цилиндар квачила на мењачу IVECO 180 Е ком. 1       

76 Цилиндар квачила на мењачу IVECO 65c15  ком. 1       

77 Цилиндар квачила на мењачу  IVECO DALY 

35с12 ком. 1 

      

78 Цилиндар квачила на мењачу Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

79 Цилиндар квачила на мењачу Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

80 Цилиндар квачила на мењачу FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  ком. 1 

      

81 Цилиндар квачила у кабини главни ФАП 12/13 ком. 1       

82 Цилиндар квачила у кабини главни ФАП 13/18 ком. 1       

83 Цилиндар квачила у кабини главни ФАП 14/17 ком. 1       

84 Цилиндар квачила у кабини главни ФАП 16/16 ком. 1       

85 Цилиндар квачила у кабини главни IVECO 180 Е ком. 1       

86 Цилиндар квачила у кабини главни IVECO 65c15  ком. 1       

87 Цилиндар квачила у кабини главни  IVECO 

DALY 35с12 ком. 1 

      

88 Цилиндар квачила у кабини главни Z-RIVAL 

49.10 ком. 1 

      

89 Цилиндар квачила у кабини главни Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

90 Цилиндар квачила у кабини главни FIAT DOBLO 

1,6 ком. 1 

      

91 Цилиндар кочиони задњи ФАП 12/13 ком. 1       

92 Цилиндар кочиони задњи ФАП 13/18 ком. 1       

93 Цилиндар кочиони задњи ФАП 14/17 ком. 1       
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94 Цилиндар кочиони задњи ФАП 16/16 ком. 1       

95 Цилиндар кочиони задњи IVECO 180  ком. 1       

96 Цилиндар кочиони задњи IVECO 65c15  ком. 1       

97 Цилиндар кочиони задњи  IVECO DALY 35с12 ком. 1       

98 Цилиндар кочиони задњи Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

99 Цилиндар кочиони задњи Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

100 Цилиндар кочиони задњи FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

101 Цилиндар кочиони задњи FIAT DUCATO 2,3 

MJTD ком. 1 

      

102 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) ФАП 

12/13 сет 1 

      

103 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) ФАП 

13/18 сет 1 

      

104 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) ФАП 

14/17 сет 1 

      

105 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) ФАП 

16/16 сет 1 

      

106 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) IVECO 

180 Е сет 1 

      

107 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) IVECO 

65c15  сет 1 

      

108 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај)  IVECO 

DALY 35с12 сет 1 

      

109 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) Z-RIVAL 

49.10 сет 1 
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110 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај) Z-RIVAL 

40.8 сет 1 

      

111 Црево горива гумено армирано фи 8мм ком. 1       

112 Црево горива гумено армирано фи 10мм ком. 1       

113 Црево горива гумено армирано фи 3мм ком. 1       

114 Црево за ваздух фи 6 мм мет 1       

115 Црево ПЕ 8 ваздушне инсталације мет 1       

116 Спојница црева за ваздух фи 6 мм ком. 1       

117 Спојница црева за ваздух фи 8 мм ком. 1       

118 Спојница црева за ваздух фи 10 мм ком. 1       

119 Црево аутохладњака фи 45х1000 ком. 1       

120 Спојница црева за ваздух фи 8 мм ком. 1       

121 Спојница црева за ваздух фи 10 мм ком. 1       

122 Црево аутохладњака фи 45х1000 ком. 1       

123 Гарнитура црева аутохладњака Ивеко 40.8 гарн. 1       

124 Подлошке бакарне фи 6 ком. 1       

125 Подлошке бакарне фи 10 ком. 1       

126 Подлошке бакарне фи 8 ком. 1       

127 Подлошке бакарне фи 12 ком. 1       

128 Подлошке бакарне фи 14 ком. 1       

129 Подлошке бакарне фи 16 ком. 1       

130 Подлошке бакарне фи 18 ком. 1       
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131 Подлошке бакарне фи 20 ком. 1       

132 Подлошке бакарне фи 22 ком. 1       

133 Водена пумпа Ивеко 40.8 ком. 1       

134 Сајла ручне кочнице  ФАП 12/13 ком. 1       

135 Сајла ручне кочнице  ФАП 13/18 ком. 1       

136 Сајла ручне кочниц e  ФАП 14/17 ком. 1       

137 Сајла ручне кочнице  ФАП 16/16 ком. 1       

138 Сајла ручне кочнице  IVECO 180 Е ком. 1       

139 Сајла ручне кочнице   IVECO 65c15  ком. 1       

140 Сајла ручне кочнице   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

141 Сајла ручне кочнице  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

142 Сајла ручне кочнице  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

143 Сајла ручне кочнице  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

144 Сајла ручне кочнице  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

145 Сајла ручне кочнице  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

146 Сајла ручне кочнице   FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

147 Контакт брава  ФАП 12/13 ком 1       

148 Контакт брава  ФАП 13/18 ком 1       

149 Контакт брава  ФАП 14/17 ком 1       

150 Контакт брава  ФАП 13/14 ком 1       

151 Контакт брава  ФАП 16/16 ком 1       
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152 

Контакт брава   IVECO 180 Е ком 1 

      

153 Контакт брава   IVECO 65c15  ком 1       

154 Контакт брава   IVECO DALY 35с12 ком 1       

155 Контакт брава  Z-RIVAL 49.10 ком 1       

156 Контакт брава  Z-RIVAL 40.8 ком 1       

157 Контакт брава KIA 2700 ком 1       

158 Контакт брава  FIAT DOBLO 1,6 ком 1       

159 Контакт брава  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком 1       

160 Контакт брава  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком 1       

161 Контакт брава  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком 1       

162 Бош брава за светла  ФАП 12/13 ком 1       

163 Бош брава за светла  ФАП 13/18 ком 1       

164 Бош брава за светла  ФАП 14/17 ком 1       

165 Бош брава за светла  ФАП 13/14 ком 1       

166 Бош брава за светла  ФАП 16/16 ком 1       

167 Бош брава за светла   IVECO 180 Е ком 1       

168 Бош брава за светла   IVECO 65c15  ком 1       

169 Бош брава за светла   IVECO DALY 35с12 ком 1       

170 Бош брава за светла  Z-RIVAL 49.10 ком 1       

171 Бош брава за светла  Z-RIVAL 40.8 ком 1       

172 Бош брава за светла  KIA 2700 ком 1       
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173 Бош брава за светла  FIAT DOBLO 1,6 ком 1       

174 Бош брава за светла  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком 1       

175 Бош брава за светла  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком 1       

176 Бош брава за светла  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком 1       

177 Аргус црево горива 8х400 АБ ком 1       

178 Аргус црево горива 8х600 АБ ком. 1       

179 Аргус црево горива 8х800 АБ ком. 1       

180 Аргус црево горива 8х1000 АБ ком. 1       

181 Матица точка Ивеко 40.8 ком. 1       

182 Еластична подлошка точка Ивеко 40.8 ком. 1       

183 Уложак дизне Мерцедес 1213 ком. 1       

184 Уложак дизне Ивеко 40.8 ком. 1       

185 Црево предњих кочница Ивеко 40.8 ком. 1       

186 Пумпа воде мотора  ФАП 12/13 ком. 1       

187 Пумпа воде мотора  ФАП 13/18 ком. 1       

188 Пумпа воде мотора  ФАП 14/17 ком. 1       

189 Пумпа воде мотора  ФАП 13/14 ком. 1       

190 Пумпа воде мотора  ФАП 16/16 ком. 1       

191 Пумпа воде мотора   IVECO 180 Е ком. 1       

192 Пумпа воде мотора   IVECO 65c15  ком. 1       

193 Пумпа воде мотора   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

194 Пумпа воде мотора  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       
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195 Пумпа воде мотора  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

196 Пумпа воде мотора  KIA 2700 ком. 1       

197 Пумпа воде мотора  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

198 Пумпа воде мотора  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

199 Пумпа воде мотора  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

200 Пумпа воде мотора  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

201 Термостат мотора  ФАП 12/13 ком. 1       

202 Термостат мотора  ФАП 13/18 ком. 1       

203 Термостат мотора  ФАП 14/17 ком. 1       

204 Термостат мотора  ФАП 13/14 ком. 1       

205 Термостат мотора  ФАП 16/16 ком. 1       

206 Термостат мотора   IVECO 180 Е ком. 1       

207 Термостат мотора   IVECO 65c15  ком. 1       

208 Термостат мотора   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

209 Термостат мотора  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

210 Термостат мотора  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

211 Термостат мотора  KIA 2700 ком. 1       

212 Термостат мотора  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

213 Термостат мотора  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

214 

Термостат мотора  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1 

 

 

     

215 Термостат мотора  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       
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216 Мазалице М 6 ком. 1       

217 мазалице угаоне М 6 ком. 1       

218 Мазалице М 8 ком. 1       

219 Мазалице угаоне М 8 ком. 1       

220 Мазалице М 10 ком. 1       

221 Мазалице угаоне М 10 ком. 1       

222 Глава гаражне мазалице ком. 1       

223 Шелна прохром 8-12 ком. 1       

224 Шелна прохром 12-16 ком. 1       

225 Шелна прохром 16-20 ком. 1       

226 Шелна прохром 20-25 ком. 1       

227 Шелна прохром 25-30 ком. 1       

228 Шелна прохром 30-35 ком. 1       

229 Шелна прохром 35-50 ком. 1       

230 Шелна прохром 50-70 ком. 1       

231 Шелна прохром 90-110 ком. 1       

232 Шелна прохром 70-90 ком. 1       

233 О-ринг главе си 413/R ком. 1       

234 О-ринг 50x5 ком. 1       

235 Филтер уља  ФАП 12/13 ком. 1       

236 Филтер уља  ФАП 13/18 ком. 1       

237 Филтер уља  ФАП 14/17 ком. 1       
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238 Филтер уља  ФАП 13/14 ком. 1       

239 Филтер уља  ФАП 16/16 ком. 1       

240 Филтер уља   IVECO 180 Е ком. 1       

241 Филтер уља   IVECO 65c15  ком. 1       

242 Филтер уља   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

243 Филтер уља  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

244 Филтер уља  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

245 Филтер уља  KIA 2700 ком. 1       

246 Филтер уља  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

247 Филтер уља  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

248 Филтер уља  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

249 Филтер уља  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

250 Филтер горива  ФАП 12/13 ком. 1       

251 Филтер горива  ФАП 13/18 ком. 1       

252 Филтер горива  ФАП 14/17 ком. 1       

253 Филтер горива  ФАП 13/14 ком. 1       

254 Филтер горива  ФАП 16/16 ком. 1       

255 Филтер горива   IVECO 180 Е ком. 1       

256 Филтер горива   IVECO 65c15  ком. 1       

257 Филтер горива   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

258 Филтер горива  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

259 Филтер горива  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       
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260 Филтер горива  KIA 2700 ком. 1       

261 Филтер горива  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

262 Филтер горива  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

263 Филтер горива  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

264 Филтер горива  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

265 Филтер горива  CASE 580 SUPER M ком. 1       

266 Филтер ваздуха  ФАП 12/13 ком. 1       

267 Филтер ваздуха  ФАП 13/18 ком. 1       

268 Филтер ваздуха  ФАП 14/17 ком. 1       

269 Филтер ваздуха  ФАП 13/14 ком. 1       

270 Филтер ваздуха  ФАП 16/16 ком. 1       

271 Филтер ваздуха   IVECO 180 Е ком. 1       

272 Филтер ваздуха   IVECO 65c15  ком. 1       

273 Филтер ваздуха   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

274 Филтер ваздуха  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

275 Филтер ваздуха  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

276 Филтер ваздуха  KIA 2700 ком. 1       

277 Филтер ваздуха  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

278 Филтер ваздуха  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

279 Филтер ваздуха  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

280 Филтер ваздуха  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

281 Филтер хидраулике  CASE 580 SUPER M ком. 1       
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282 Филтер климе (кабине)   IVECO 180 Е ком. 1       

283 Филтер климе (кабине)   IVECO 65c15  ком. 1       

284 Филтер климе (кабине)   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

285 Филтер климе (кабине)  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

286 Филтер климе (кабине)  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

287 Филтер климе (кабине)  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

288 Филтер климе (кабине)  FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  ком. 1 

      

289 Заптивач вентил декле горњи ФАП 1616 ком. 1       

290 Заптивач вентил декле доњи ФАП 1616 ком. 1       

291 Заптивач вентил декле горњи ФАП 1318 ком. 1       

292 Заптивач вентил декле доњи ФАП 1318 ком. 1       

293 Заптивач вентил декле горњи ФАП 1417 ком. 1       

294 Заптивач вентил декле доњи ФАП 1417 ком. 1       

295 Заптивач вентил декле горњи Мерцедес 1213 ком. 1       

296 Заптивач вентил декле доњи Мерцедес 1213 ком. 1       

297 Заптивач вентил декле Ивеко Дејли ком. 1       

298 Заптивач вентил декле Ивеко 40.9 ком. 1       

299 Заптивач главе мотора ФАП 1921 ком. 1       

300 Заптивач главе мотора ФАП 1616 ком. 1       

301 Заптивач главе мотора ФАП 1417 ком. 1       

302 Заптивач главе мотора Мерцедес 1213 ком. 1       
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303 Заптивач главе мотора Ивеко 40.8 ком. 1       

304 Клингерит за заптиваче 1мм 1м-квадратни ком. 1       

305 Клингерит за ауспухе 2мм 1м квадратни ком. 1       

306 Аутомат штоп светла Ивеко 40.8 ком. 1       

307 Аутомат притиска уља Мерцедес 1213 ком. 1       

308 Аутомат жмигавца  ФАП 12/13 ком. 1       

309 Аутомат жмигавца  ФАП 13/18 ком. 1       

310 Аутомат жмигавца  ФАП 14/17 ком. 1       

311 Аутомат жмигавца  ФАП 13/14 ком. 1       

312 Аутомат жмигавца  ФАП 16/16 ком. 1       

313 Аутомат жмигавца   IVECO 180 Е ком. 1       

314 Аутомат жмигавца   IVECO 65c15  ком. 1       

315 Аутомат жмигавца   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

316 Аутомат жмигавца  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

317 Аутомат жмигавца  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

318 Аутомат жмигавца  KIA 2700 ком. 1       

319 Аутомат жмигавца  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

320 Аутомат жмигавца  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

321 Аутомат жмигавца  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

322 Аутомат жмигавца  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

323 Прекидач сва 4 жмигавца  ФАП 12/13 ком. 1       

324 Прекидач сва 4 жмигавца  ФАП 13/18 ком. 1       
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325 Прекидач сва 4 жмигавца  ФАП 14/17 ком. 1       

326 Прекидач сва 4 жмигавца  ФАП 13/14 ком. 1       

327 Прекидач сва 4 жмигавца  ФАП 16/16 ком. 1       

328 Прекидач сва 4 жмигавца   IVECO 180 Е ком. 1       

329 Прекидач сва 4 жмигавца   IVECO 65c15  ком. 1       

330 Прекидач сва 4 жмигавца   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

331 Прекидач сва 4 жмигавца  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

332 Прекидач сва 4 жмигавца  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

333 Прекидач сва 4 жмигавца  KIA 2700 ком. 1       

334 Прекидач сва 4 жмигавца  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

335 Прекидач сва 4 жмигавца  FIAT DOBLO 1,3 

MJTD ком. 1 

      

336 Прекидач сва 4 жмигавца  FIAT DUCATO 2,3 

MJTD ком. 1 

      

337 Прекидач сва 4 жмигавца  FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  ком. 1 

      

338 Прекидач светла испод волана  ФАП 12/13 ком. 1       

339 Прекидач светла испод волана  ФАП 13/18 ком. 1       

340 Прекидач светла испод волана  ФАП 14/17 ком. 1       

341 Прекидач светла испод волана  ФАП 13/14 ком. 1       

342 Прекидач светла испод волана  ФАП 16/16 ком. 1       

343 Прекидач светла испод волана   IVECO 180 Е ком. 1       

344 Прекидач светла испод волана   IVECO 65c15  ком. 1       
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345 Прекидач светла испод волана   IVECO DALY 

35с12 ком. 1 

      

346 Прекидач светла испод волана  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

347 Прекидач светла испод волана  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

348 Прекидач светла испод волана  KIA 2700 ком. 1       

349 Прекидач светла испод волана  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

350 Прекидач светла испод волана  FIAT DOBLO 1,3 

MJTD ком. 1 

      

351 Прекидач светла испод волана  FIAT DUCATO 

2,3 MJTD ком. 1 

      

352 Прекидач светла испод волана  FIAT FIORINO 

1,4 CARGO  ком. 1 

      

353 Прекидач жмигаваца испод волана  ФАП 12/13 ком. 1       

354 Прекидач жмигаваца испод волана  ФАП 13/18 ком. 1       

355 Прекидач жмигаваца испод волана  ФАП 14/17 ком. 1       

356 Прекидач жмигаваца испод волана  ФАП 13/14 ком. 1       

357 Прекидач жмигаваца испод волана  ФАП 16/16 ком. 1       

358 Прекидач жмигаваца испод волана   IVECO 180 Е ком. 1       

359 Прекидач жмигаваца испод волана   IVECO 65c15  ком. 1       

360 Прекидач жмигаваца испод волана   IVECO 

DALY 35с12 ком. 1 

      

361 Прекидач жмигаваца испод волана  Z-RIVAL 

49.10 ком. 1 

      

362 Прекидач жмигаваца испод волана  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       
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363 Прекидач жмигаваца испод волана  KIA 2700 ком. 1       

364 Прекидач жмигаваца испод волана  FIAT DOBLO 

1,6 ком. 1 

      

365 Прекидач жмигаваца испод волана  FIAT DOBLO 

1,3 MJTD ком. 1 

      

366 Прекидач жмигаваца испод волана  FIAT 

DUCATO 2,3 MJTD ком. 1 

      

367 Прекидач жмигаваца испод волана  FIAT 

FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1 

      

368 Издувни лонац задњи  ФАП 12/13 ком. 1       

369 Издувни лонац задњи  ФАП 13/18 ком. 1       

370 Издувни лонац задњи  ФАП 14/17 ком. 1       

371 Издувни лонац задњи  ФАП 13/14 ком. 1       

372 Издувни лонац задњи  ФАП 16/16 ком. 1       

373 Издувни лонац задњи   IVECO 180 Е ком. 1       

374 Издувни лонац задњи   IVECO 65c15  ком. 1       

375 Издувни лонац задњи   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

376 Издувни лонац задњи  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

377 
Издувни лонац задњи  Z-RIVAL 40.8 ком. 1 

      

378 Издувни лонац задњи  KIA 2700 ком. 1       

379 Издувни лонац задњи  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

380 Издувни лонац задњи  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

381 Издувни лонац задњи  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       
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382 Издувни лонац задњи  FIAT FIORINO 1,4 

CARGO  ком. 1 

      

383 Издувна цев  ФАП 12/13 ком. 1       

384 Издувна цев  ФАП 13/18 ком. 1       

385 Издувна цев  ФАП 14/17 ком. 1       

386 Издувна цев  ФАП 13/14 ком. 1       

387 Издувна цев  ФАП 16/16 ком. 1       

388 Издувна цев   IVECO 180 Е ком. 1       

389 Издувна цев   IVECO 65c15  ком. 1       

390 Издувна цев   IVECO DALY 35с12 ком. 1       

391 Издувна цев  Z-RIVAL 49.10 ком. 1       

392 Издувна цев   Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

393 Издувна цев  KIA 2700 ком. 1       

394 Издувна цев  FIAT DOBLO 1,6 ком. 1       

395 Издувна цев  FIAT DOBLO 1,3 MJTD ком. 1       

396 Издувна цев  FIAT DUCATO 2,3 MJTD ком. 1       

397 Издувна цев  FIAT FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1       

398 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  ФАП 12/13 ком. 1       

399 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  ФАП 13/18 ком. 1       

400 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  ФАП 14/17 ком. 1       

401 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  ФАП 13/14 ком. 1       

402 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  ФАП 16/16 ком. 1       
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403 Регулатор напона(Реглер)алтернатора   IVECO 

180 Е ком. 1 

      

404 Регулатор напона(Реглер)алтернатора   IVECO 

65c15  ком. 1 

      

405 Регулатор напона(Реглер)алтернатора   IVECO 

DALY 35с12 ком. 1 

      

406 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  Z-RIVAL 

49.10 ком. 1 

      

407 Регулатор напона(Реглер)алтернатора  Z-RIVAL 

40.8 ком. 1 

      

408 Регулатор напона (Реглер) алтернатора  KIA 2700 ком. 1       

409 Регулатор напона (Реглер) алтернатора  FIAT 

DOBLO 1,6 ком. 1 

      

410 Регулатор напона (Реглер) алтернатора FIAT 

DOBLO 1,3 MJTD ком. 1 

      

411 Регулатор напона (Реглер) алтернатора FIAT 

DUCATO 2,3 MJTD ком. 1 

      

412 Регулатор напона (Реглер) алтернатора FIAT 

FIORINO 1,4 CARGO  ком. 1 

      

413 Предњи гибањ  Z-RIVAL 40.8 ком. 1       

414 Задњи гибањ Z-RIVAL 40.8 ком. 2       

415 Аутоосигурачи 16 А керамички ком. 5       

416 Ауто стопице женске за ауто кабел ком. 10       

417 Ауто стопице мушке за ауто кабел ком. 10       

418 Вентил за кипу  ФАП 19/21 ком. 1       
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419 Задњи гибањ ФАП 19/21 ком. 1       

420 Предњи гибањ ФАП 19/21 ком 1       

421 Ремен водене пумпе  ФАП 13/18 ком. 1       

422 Ремен алтернатора  ФАП 14/17 ком. 1       

423 Ремен пумпе волана ФАП 13/18 ком. 1       

424 Ремен водене пумпе Фап 16/16 ком. 1       

425 Ремен алтернатора ФАП 16/16 ком. 1       

426 Ремен компресора ФАП 16/16 ком. 1       

427 Ремен алтернатора УЛТ Но 2 ком. 1       

428 Каиш алтернатора багер ЦЛ 75 9,5х1120 ком. 1       

429 Каиш турбине багер ЦЛ 75 9,5х1325 ком. 1       

430 Ремен клинасти 9,5x625 La ком. 3       

431 Ремен клинасти 9,5x1200 La ком. 1       

432 Ремен клинасти 9,5x1550 La ком. 2       

433 Ремен  клинасти13x875 La ком. 1       

434 Ремен клинасти 12,5x975 La ком. 1       

435 Ремен клинасти 12,5x1200 La ком. 1       

436 Ремен клинасти 12,5x1275 La ком. 1       

437 Ремен клинасти 12,5x1350 La ком. 1       

438 Ремен клинасти 12,5x2050 La ком. 1       

439 Ремен клинасти 17x2381La ком. 1       

440 Ремен клинасти 17x2650 La ком. 1       
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441 Ремен клинасти 13x2150 Li ком. 1       

442 Ремен клинасти 22x2000 Li ком. 1       

443 Ремен AVX 13x725 La ком. 1       

444 Ремен AVX 13x750 ком. 1       

445 Ремен AVX 13x1325 La ком. 1       

446 Ремен AVX 13x1375 La ком. 1       

447 Ремен AVX 800 ком. 1       

448 Ремен AVX 816 GY ком. 1       

449 Ремен AVX 10x617 Li ком. 1       

450 Прекидач масе  ком. 1       

451 Семеринг 17x35x10 ком. 1       

452 Семеринг 20x35x7 ком. 1       

453 Семеринг 20x40x8 ком. 1       

454 Семеринг 22x35x7 ком. 1       

455 Семеринг 25x42x7 ком. 1       

456 Семеринг 28x40x7 ком. 1       

457 Семеринг 28x52x10 ком. 1       

458 Семеринг 30x52x10 ком. 1       

459 Семеринг 32х56х10 ком 1       

460 Семеринг 35x47x7 ком. 1       

461 Семеринг 35x57x10 ком. 1       

462 Семеринг 35x62x15 ком. 1       
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463 Семеринг 40x52x7 ком. 1       

464 Семеринг 42x62x10 ком. 1       

465 Семеринг 45x60x10 ком. 1       

466 Семеринг 45x62x12 ком. 1       

467 семеринг 45х65х10 ком 1       

468 Семеринг 45x72x10 ком. 1       

469 Семеринг 45x75x12 ком. 1       

470 Семеринг 48x72x10 ком. 1       

471 Семеринг 55x78x10 ком. 1       

472 Семеринг 55x80x13 ком. 1       

473 Семеринг 60x80x10 ком. 1       

474 Семеринг 60x90x13 ком. 1       

475 Семеринг 68x90x13 ком 1       

476 Семеринг 70х90х10 ком 1       

477 Семеринг 80x100x10 ком. 1       

478 Семеринг 95x115x12 ком. 1       

479 Семеринг 120х140х13 ком 1       

480 Семеринг 130x160x13 ком. 1       

481 Семеринг 135x170x15 ком. 1       

482 Семеринг 140x170x15 ком. 1       

483 Семеринг 145x175x15 ком. 1       
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484 

Семеринг 160x190x15 ком. 1 

      

485 Семеринг 190x220x16 ком. 1       

486 Семеринг 210x240x16 ком. 1       

487 Семеринг 160x200x14 ком. 1       

488 Семеринг 65x80x10 ком. 1       

489 Семеринг 35x62x10 ком. 1       

490 Семеринг 45x62x8 ком. 1       

491 Лежај предњег точка мањи ФАП 1616 ком. 1       

492 Лежај предњег точка мањи ФАП 1318 ком. 1       

493 Лежај предњег точка мањи Ивеко 40.8 ком. 1       

494 Лежај предњег точка мањи Ивеко Дејли ком. 1       

495 Лежај предњег точка већи ФАП 1616 ком. 1       

496 Лежај предњег точка већи ФАП 1318 ком. 1       

497 Лежај задњег точка мањи Ивеко Дејли ком. 1       

498 Семеринг радилице предњи ФАП 1616 ком. 1       

499 Семеринг радилице предњи ФАП 1318 ком. 1       

500 Семеринг радилице предњи Мерцедес 1213 ком. 1       

501 Семеринг радилице предњи Ивеко 0.8 ком. 1       

502 Семеринг радилице предњи Ивеко Дејли ком. 1       

503 Семеринг радилице задњи ФАП 1921 ком. 1       

504 Семеринг радилице задњи ФАП 1616 ком. 1       
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505 Семеринг радилице задњи ФАП 1318 ком. 1       

506 Семеринг радилице задњи Мерцедес1213 ком. 1       

507 Семеринг задње главчине ФАП 1616 ком. 1       

508 Семеринг задње главчине ФАП 1318 ком. 1       

509 Семеринг задње главчине Ивеко 40.8 ком. 1       

510 Црево хидраулике 16х670 ком. 1       

511 Црево хидраулике 16х800 ком. 1       

512 Црево хидраулике 16х1300 ком. 1       

513 
Црево хидраулике 8х530 ком. 1 

      

514 Црево хидраулике 8х800 ком. 1       

515 Црево хидраулике 8х1000 ком. 1       

516 Црево хидраулике 10х1700 ком. 1       

517 Црево хидраулике 20х1300 ком. 1       

518 Црево хидраулике 25х930 ком. 1       

519 Осигурач клап фи 10 ком. 1       

520 Црево хидраулике 38-1500 ком. 1       

521 Црево хидраулике 30х350 ком 1       

522 Црево хидраулике 12-350 ком. 1       

523 Црево хидраулике 25-930 ком. 1       

524 Црево хидраулике TR2K 20-600 AA ком. 1       

525 Предњи гибањ IVECO 180 Е ком. 1       
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526 Задњи гибањ IVECO 180 Е ком 1       

527 Филтер ваздуха за CASE 580 SUPER M гарн. 1       

528 Филтер уља хидраулике за CASE 580 SUPER M гарн. 1       

529 Филтер уља мотора за CASE 580 SUPER M ком. 1       

530 Филтери горива груби за CASE 580 SUPER M ком. 1       

531 Филтери горива фини за CASE 580 SUPER M ком. 1       

532 Филтер ваздуха за CASE 580 SUPER M ком. 1       

533 Филтер уља хидраулике за CASE 580 SUPER M ком. 1       

534 Облоге кочница предње CASE 580 SUPER M ком. 1       

535 Облоге кочница задње CASE 580 SUPER M ком. 1       

536 Главни кочиони цилиндар CASE 580 SUPER M ком. 1       

537 Кочиони цилиндар предњег точка CASE 580 

SUPER M ком. 1 

      

538 Кочиони цилиндар задњег точка CASE 580 

SUPER M ком. 1 

      

539 
Водена пумпа мотора за CASE 580 SUPER M ком. 1 

      

540 Спона управљача-фиксна за CASE 580 SUPER M ком. 1       

541 Крај споне управљача за CASE 580 SUPER M ком. 1       

542 
Филтер уља мотора за POCLAIN P75 ком. 1 

      

543 
Филтери горива груби за POCLAIN P75 ком. 1 

      

544 Филтери горива фини за POCLAIN P7  ком. 1       

545 Филтер ваздуха за POCLAIN P75 ком. 1       
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546 Филтер уља хидраулике за POCLAIN P75 ком. 1       

547 Филтер уља мотора за N 802 STT ком. 1       

548 Филтер горива груби за N 802 STT ком. 1       

549 Филтер горива фини за N 802 STT ком. 1       

550 Филтер ваздуха за N 802 STT ком. 1       

551 Филтер уља хидраулике за N 802 STT ком. 1       

552 Филтер уља за HITACHI ZX18 ком. 1       

553 Филтери горива груби за HITACHI ZX18 ком. 1       

554 Филтери горива фини за HITACHI ZX18 ком. 1       

555 Филтер ваздуха за HITACHI ZX18 ком. 1       

556 Филтер уља хидраулике за HITACHI ZX18 ком. 1       

557 Филтер уља за NEUSON 6503 ком. 1       

558 Филтери горива груби за NEUSON 6503 ком. 1       

559 Филтери горива фини за NEUSON 6503 ком. 1       

560 Филтер ваздуха за NEUSON 6503 ком. 1       

561 Филтер уља хидраулике за NEUSON 6503 ком. 1       

562 Облоге кочница предње NEUSON 6503 ком. 1       

563 Облоге кочница задње NEUSON 6503 ком. 1       

564 Главни кочиони цилиндар NEUSON 6503 ком. 1       

565 Кочиони цилиндар предњег точка NEUSON 6503 ком. 1       

566 Кочиони цилиндар задњег точка NEUSON 6503 ком. 1       

567 Филтер уља за NEUSON 2404 ком. 1       
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568 Филтери горива груби за NEUSON 2404 ком. 1       

569 Филтери горива фини за NEUSON 2404 ком. 1       

570 Филтер ваздуха за NEUSON 2404 ком. 1       

571 Аутолимарске услуге н/ч 100       

Укупна вредност без ПДВ-а   

Укупно ПДВ   

Укупна вредност са ПДВ-ом   

НАПОМЕНА: 

ВОЗИЛА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ JКП“ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР  

Камиони кипери (ФАП 19/21,ФАП 14/17 13/18 12/13, IVECO 180) 

Мањи камиони (TAM 60/80, Zastava Rival, Iveco и Kia) 

Лако теретно возило (FIAT DOBLO) 

- Наведене количине су оквирне. 

- Делове за сва возила обезбеђује  „ПОНУЂАЧ „ 

- Исправном понудом поред осталих законских услова сматраће се само понуда која садржи све 

ставке из спецификације. 

- Неће се узимати у обзир  варијанте по  ставкама. У супротном понуде ћемо одбити као 

непотпуне и неприхватљиве. 

- Количине су дате оквирно а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене 

понуде. 

- Динамика набавке услуга ће се прилагођавати потребама Наручиоца. 

- Обавеза сервисера је да у року од 3 (три) сата изврши дефектажу и по пореби преузиме возило 

за поправак на месту настанка квара на територији града Сомбора (Општине Сомбор),  и исту 

врати по поправци у круг предузећа на адресу ул. Белог голуба бр. 5 у Сомбору, а најкасније у 

року од 5 (пет)  дана. 

 

Место и датум          ПОНУЂАЧ 

М.П.                    
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4. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду 

02-37/75-2019-ЈП27 

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   

обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације). 

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној 

документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се 

спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Понуда са варијантама 

није дозвољена. 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.  

Обавезни садржај понуде: 

   1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ       

       ПОНУДИ; 

   2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА     

      ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА; 

   3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК, ВРЕМЕ И МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

       УСЛУГЕ; 

   4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ   

       ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА; 

   5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 

   6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;  

   7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;  

   8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ; 

   9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;  

 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА; 

 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

       ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ   

 12. МОДЕЛ УГОВОРА; 

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА  

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

за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека 

рока за подношење. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП„ВОДОКАНАЛ“, Белог голуба 

бр. 5, 25000 Сомбор, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку - Услуге – Аутомеханичарске услуге 

теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила, ЈН бр. 02-37/75-2019-

ЈП27 - НЕ ОТВАРАТИ”,  

или 

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку - Услуге – Аутомеханичарске услуге 

теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила, ЈН бр. 02-37/75-2019-

ЈП27 - НЕ ОТВАРАТИ”,  

или 

Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку - Услуге – Аутомеханичарске услуге 

теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила, ЈН бр. 02-37/75-2019-

ЈП27 - НЕ ОТВАРАТИ”,  
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или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку - Услуге – Аутомеханичарске 

услуге теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила, ЈН бр. 02-

37/75-2019-ЈП27 - 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. 

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом 

потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе 

подизвођачу за наплату од Наручиоца. 

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА  

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА  

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац 

понуде). 

Аванс није дозвољен. 

ЦЕНА  

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе 

укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин 

предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на 

нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна 

вредност биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из 

прихваћене понуде.  

РОК   ПЛАЋАЊА  

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

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре 

од стране наручиоца. 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  

је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  

одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у 

понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца 

пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће 

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

понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у 

конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости 

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац 

може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о 

чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона 
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којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се 

уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их 

чува и штити, без обзира на степен поверљивости. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем 

десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је 

потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део 

мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  

„ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се 

као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   

позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће 

његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и 
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост 

документа, наручилац ће понуду у целини одбити. 

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

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, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, 

од стране особа за контакт са назнаком предметне набавке. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када 

је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  

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. 

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције; 

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

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

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

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза 

у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.  

тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА  

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума: 

Најнижа понуђена цена.  

У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је 

понудио краћи рок извршења услуге, а уколико је и овај услов идентичан изабраће се понуђач 

који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 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 најнижу понуђену цену исти рок за извршење услуга и исти рок плаћања. 

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.Наручилац може да 

одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву 

цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ  

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе 

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

као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ  
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Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и 

печатираној коверти са назнаком „ Понуда за јавну набавку 02-37/75-2019-ЈП27 – не 

отварати“. АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба 

бр.5, 25000 Сомбор. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број 

телефона контакт особе, назив и број набавке. 

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду 

које стигне у оштећеној или непечатираној коверти. 

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА  

Отварање понуда ће се обавити јавно 26.08.2019. године у 1100 часова  у просторијама ЈКП 

„ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр. 5, 25000 Сомбор, канцеларија бр. 5 на првом спрату. 

Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни су да поднесу пуномоћја 

за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од 

стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је 

понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке 

спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности. 

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА  

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним 

Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Уколико 

Понуђач поднесе захтев за заштиту права Понуђача па то жели да учини електронским путем, исти 

се доставља на маил: office@vodokanal.co.rs 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

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

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

најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  

захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних 

набавки,  с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун 

буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВО О УПЛАТИ 

ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе - потврду банке о уплати са именом и 

бројем јавне набавке. 

Наручилац је дужана да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у року 

од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗJN 

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. Наручилац 

може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним 

набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 

месеци. 

 

 

mailto:office@vodokanal.co.rs
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5 ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
                                            Број: 02-37/75-2018-ЈП27 

         ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Ред. 

бр. 

Назив документа       

1. Да     је     понуђач     регистрован     код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

– Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту 

Агенције за привредне регистре  

– Понуђач даје писмену изјаву. 

 

2. Да понуђач и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања   или   

давања   мита,   кривично дело  преваре   

–  Понуђач даје писмену изјаву. 

 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или 

стране државе када има седиште на њеној територији) 

 –  Понуђач даје писмену изјаву. 

 

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа у 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. 

 Доказује се изјавом. 

 

 

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели 

или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

Место и датум          ПОНУЂАЧ 

М.П.                    
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. и 77. 

Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу: 

1.Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања); 

Доказ: Понуђач даје писмену изјаву. 

2.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за правна лица и предузетнике; извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за физичка 

лица. 

Доказ: Понуђач даје писмену изјаву.  

3. Потврду Републичке управе јавних прихода, односно надлежног пореског органе државе у 

којој има седиште, као доказ да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима државе у којој има седиште (2 Потврде - републичке Пореске управе и локалног 

органа управе); 

Доказ: Понуђач даје писмену изјаву.  

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  

Доказ: Понуђач даје писмену изјаву.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено  

 солидарно према наручиоцу . 

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку  

понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку, који 

су  наведни од  тачке 1. до 4 . обавезних  услова, понуђачи испуњавају заједно.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети  понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

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

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

подизвођача. 

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  

дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде 

закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  

достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1. тачка 1. до 4. Закона. 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, 

образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава 

право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на 

основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  

оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа. 

Накнадно достављање доказа није могуће. 

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и 
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кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било 

којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и 

да је документује на прописан начин. 

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни 

на интернет страницама надлежних органа које их издају: 
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5б. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

02-37/75-2018-ЈП27 

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. До 4. 

Р 

Б 

 
Документ 

Прилог уз 
понуду 

 1 Да     је     понуђач     регистрован     код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – 

Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за 

привредне регистре – Понуђач даје писмену изјаву. 

 
Да 

 
не 

2 Да понуђач и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре  –  Понуђач 

даје писмену изјаву. 

 
 
 
 

Да 

 
 
 
 

не 

3 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији)Понуђач даје писмену изјаву; 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

не 

4 Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у 

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. 

Доказује се изјавом. 

 
 

Да 

 
 

не 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТУМ:                                М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
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5ц .ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО 

СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

02-37/75-2018-ЈП27 

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1.до 4. 

 

Р 

Б 

 
Документ 

Прилог уз 
понуду 

 1 Да     је     понуђач     регистрован     код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац 

проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне 

регистре – Понуђач даје писмену изјаву. 

 
Да 

 
не 

2 Да понуђач и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   

или   давања   мита,   кривично дело  преваре  –  Понуђач даје писмену 

изјаву. 

 
 
 
 

Да 

 
 
 
 

не 

3 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији)Понуђач даје писмену изјаву; 

 
 

да 

 
 

не 

4 Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у 

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. 

 

Доказује се изјавом. 

 
Да 

 
не 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
 
ДАТУМ:_____________                                М.П.                   Потпис овлашћеног 

лица 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - 

Услуге поправке и одржавања теретних возила.  

 

Број: 02-37/75-2019-ЈП27   

Понуда бр._______од ___________  за  јавну набавку бр. 02-37/75-2019-ЈП27 

 
 
 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

   Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Врста правног лива: 

(микро, мало, средње, велико, физичко лице) 

 

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 

 

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 

 

 
Место:    М.П.    Потпис овлашћеног лица 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 
 

Назив подизвођача: 
 

 

Адреса подизвођача: 

 
 

Матични број подизвођача: 

 
 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 

 
 

Електронска адреса подизвођача (e-mail): 

 
 

Телефон/Факс: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 

Датум: 

 

 

Место: М.П. Потпис овлашћеног лица 

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

 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон/Факс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Датум: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: М.П. Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
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.            
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 

50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила 

Број: 02-37/75-2019-ЈП27 

ЕЛЕМЕНТ ПОНУДЕ             ПОНУЂЕНО 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Рок извршења услуге  

(за рок се сматра предаја поправљеног возила) 
 

Место извршења услуге Круг предузећа Понуђача 

Место преузимања возила 
Круг предузећа Наручиоца или место 

настанка квара 

Место испоруке поправљених возила Круг предузећа Наручиоца 

Стабилност цене Цене су фиксне током трајања Уговора 

Гарантни рок за извршене услуге и уграђена 

добра 

(минимум 6 месеци) 

 

Рок важења понуде 

(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 
 

Остало  

 

Аванс није дозвољен. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Критеријум при оцењивању понуда: Најнижа понуђена цена.                                           

У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач 

који је понудио краћи рок извршења услуге, а уколико је и овај услов идентичан 

изабраће се понуђач који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 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 најнижу понуђену цену исти рок за 

извршење услуга и исти рок плаћања. 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. 

 

 Датум ______________ Понуђач 

                      

                                                                         М. П.                         
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

- Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и 

одржавања теретних возила 

Број: 02-37/75-2019-ЈП27   
 

Ред. 
бр. 

Назив добра  

1 УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-А 

 

2 СТОПА ПДВ-а  

3 ИЗНОС ПДВ-а на укупну 
цену  

 

4 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-
ом 

 

 
 

 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин: 

• под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а 

• под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а  

• под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену 

• под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом 
 

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене. 

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати. 

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и 

образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени 

подаци  тачни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Датум ________________                                      Понуђач 

                      

                                                                 М. П.                         
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8. 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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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

                                                          И З Ј А В У 

 
1. Понуђач_______________________________, у поступку јавне набавке мале вредности – 
Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и 
одржавања теретних возила, број: 02-37/75-2019-ЈП27, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то:  

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

 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

  
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4)  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

  
 

 

Место:_____________ Понуђач: 

Датум:_____________ 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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10 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 

отвореном поступку јавне набавке - Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 

50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила, Број: 02-37/75-2019-ЈП27, 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

                  У вези са позивом за јавну набавку - Услуге – Аутомеханичарске услуге 

теретни, ОРН 50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила, Број: 02-

37/75-2019-ЈП27, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор , у 

отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном 

одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум_______________        М.П.                                     ПОНУЂАЧ 

 

 

     _________________ 
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12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.   
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

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

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

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

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

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

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

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

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.  

тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио 

и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 



     

Конкурсна документација   бр. 02-37/75-2019-ЈП27                                                 55/56      

Број: 02-37/75-2019-ЈП27/__  

Датум: ____________. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

факс: 025/464-236 

www.vodokanal.co.rs 

e.mail: dir@vodokanal.co.rs 

 

 

14 МОДЕЛ УГОВОРА 

  На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  

бр. 02-37/75-2019-ЈП27/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга, 

објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога 

заступа Директор, Јасмина Бобић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и______________, 

из __________ул._______________, мат.бр. _________, ПИБ _________, кога заступа 

директор, ___________ (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у 

 

УГОВОР 

Предмет уговора 

Члан 1. 

            Предмет овог Уговора су – Услуге – Аутомеханичарске услуге теретни, ОРН 

50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила. Понуђач се обавезује да за 

рачун Наручиоца извршити услуге, која су предмет овог Уговора, сукцесивно, по захтеву 

Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама 

садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2019. године, техничким 

нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуга које су предмет овог 

Уговора. 

 

Финансирање 

Члан 2. 

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном 

фактуром, извршити плаћање пружених услуга. 

 

Вредност уговорених услуга 

Члан 3. 

 Укупна вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без 

обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи 

______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број 

_________од _________2019. године. 

Цена из понуде из претходног става је фиксна за време трајања Уговора.  

Уговор се закључује на рок од годину дана рачунајући од дана пријема уговора 

потписаног од стране Понуђача, на износ прихваћене понуде, с тим да су количине оквирне 

а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде. 

Средства за реализацију овог Уговора у току 2020. године биће утврђена Програмом 

пословања Наручиоца за 2020. годину. 

 

Начин плаћања 

Члан 4. 

 Исплату пружених услуга Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број 

____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  

____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана 
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пријема фактуре од стране Наручиоца. Понуђач је у обавези да се приликом фактурисања  

позове на  број и датум уговора. 

 

Рок извршења услуга 

Члан 5. 

Рок за пружање услуга који су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући 

од дана захтева Наручиоца.  

Обавеза сервисера је да у року од 3 (три) сата изврши дефектажу и по пореби 

преузиме возило за поправак на месту настанка квара на територији града Сомбора 

(Општине Сомбор),  и исту врати по поправци у круг предузећа на адресу ул. Белог 

голуба бр. 5 у Сомбору. 

 

Гарантни рок 

Члан 6. 

 Гарантни рок за пружене услуге и уграђена добра износи _______ месеци, 

рачунајући од извршене примопредаје односно пружених услуга. 

 Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у 

примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није 

придржавао својих обавеза у погледу квалитета пружених услуга. 

 Уколико Понуђач за пружене услуге не отклони недостатке у примереном року који 

му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да те недостатке отклони на рачун Понуђача.  

Члан 7. 

 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  

 

Завршне одредбе 

Члан 8. 

 Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре 

пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег 

Суда у Сомбору. 

 

Члан 9. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

    За ПОНУЂАЧА:           За НАРУЧИОЦА: 

 

         ___________________                                    ___________________________________ 

                                                                                                 Директор, Јасмина Бобић 


