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I  
ОПШТИ 

 ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Подаци  о наручиоцу: 
      -Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и    

инфраструктуре; 
- Адреса Наручиоца: Београд, улица: Немањина број 22-26; 
- ПИБ 108510088 
- Матични број 17855212 
- Интернет страница Наручиоца:  www.mgsi.gov.rs 
- Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности; 

        - Предмет јавне набавке: ДОБРА; 
- Контакт особа: Велизар Ерац, е-mail: velizar.erac@mgsi.gov.rs; 

 
2. Врста поступка: 

Јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама, члан 
39. („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
3.   Предмет јавне набавке мале вредности су: 

    Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге, назив и ознака из 
општег речника: Гуме за аутомобиле – 34351100-3. 

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

набавци. 
 
5.    Рок за доношење одлуке о додели уговора 
        Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана     

јавног отварања понуда. 
 
6.  Контакт 

Лице за контакт: Велизар Ерац, е-mail: velizar.erac@mgsi.gov.rs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mgsi.gov.rs/
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II 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Опис предмета набавке 
Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге. 

Назив и ознака из општег речника: Гуме за аутомобиле – 34351100-3. 

 
 
2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Предмет јавне набавке су добра уз пружање услуга које су нужно везане за јавну 
набавку добара - пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће услуге према 
следећој табели:  
 

Р.Б. 
Назив 

производа 
МАРКА 

АУТОМОБИЛА 
РЕГИСТАРКА 

ОЗНАКА 
  ТИП ВОЗИЛА 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(димензије) 

  

1 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 929-VO   

Fabia Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

2 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 203-ЕD   

Fabia Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

3 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 628-RA   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

4 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 203-LŠ   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

5 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 241-OC   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

6 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 381-ŽE   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

7 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 887-ŠI   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

8 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 887-PJ   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

9 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 887-RJ   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

10 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 173-ŽĐ   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

11 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 203-ZW   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

12 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 241-ZO   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

13 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 241-WŽ   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

14 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 241-XĆ   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

15 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 255-VG   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

16 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 313-NH   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 
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17 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 313-NE   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

18 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 887-RI   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

19 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 887-RH   Fabia Comfort 1.4 185/60/R14 

20 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 887-ŠT   Fabia Comfort 1.4 185/60/R14 

21 
Летња/зимска 

гума 
Citroen BG 887-ZM   C4 X 1.4 195/65/R15 

22 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 149-GA   Superb Classic 2.0 205/55/R16 

23 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 280-DI   Superb Classic 2.0 205/55/R16 

24 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 799-KH   

Superb Ambition 
3.6 FSI 4x4 

225/45/R17 

25 
Летња/зимска 

гума 
Peugeot BG 1013-SU   207 1.4 HDI 185/65/R15 

26 
Летња/зимска 

гума 
Volkswagen BG 750-HO   

Passat Variant 
trendline 1.9 TDI 

205/55/R16 

27 
Летња/зимска 

гума 
Chevrolet BG 550-UW   

Orlando LT plus 
1.8 

205/60/R16 

28 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 505-DE   Superb Classic 2.0 205/55/R16 

29 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 334-BW   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

30 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 631-BU   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

31 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 255-SČ   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

32 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 255-ČS   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 

33 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 203-HD   Fabia Classic 1.2 165/70/R14 

34 
Летња/зимска 

гума 
Opel BG 137-RŽ   Meriva 185/60/R14 

35 
Летња/зимска 

гума 
Renault BG 140-RŽ   

Megan Sedan 
Ewayalize1.6 

195/65/R15 

36 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 649-ĐG   

Fabia  Ambiente 
1.4 

185/60/R14 
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37 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-AS   Sedan 205/60/R16 

38 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-NX   Sedan 205/60/R16 

39 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-NŽ   Sedan 205/60/R16 

40 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-NŠ   Sedan 205/60/R16 

41 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-NY   Sedan 205/60/R16 

42 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-OA   Sedan 205/60/R16 

43 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-OB   Sedan 205/60/R16 

44 
Летња/зимска 

гума 
Mazda 3 BG 888-ОĆ   Sedan 205/60/R16 

45 
Летња/зимска 

гума 
Тоyota BG 915-GS   

Land Cruiser 
Prodo      

225/70/R16 

46 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 454-WE   Oktavia A5 195/65/R15 

47 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 773-IU   

Superb Ambition 
2.0 TDI 

205/55/R16 

48 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 929-TC   Fabia 1,4 185/60/R14 

49 
Летња/зимска 

гума 
Volkswagen BG 955-LT   Passat 1,9 TDI 205/55/R16 

50 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 773-DB 

  

Rapid Ambition 
1.6 

185/65/R15 

51 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 773-DA 

  

Rapid Ambition 
1.6 

185/65/R15 

52 
Летња/зимска 

гума 
Škoda BG 600-YE 

  

Octavia 2.0 205/55/R16 

53 
Летња/зимска 

гума 
Volkswagen BG 1062-BI 

  
Passat Variant  205/55/R16 

 
 
Квалитет, место и начин испоруке: 
Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће услуге морају у погледу 
квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из 
обрасца понуде и спецификације предмета jaвне набавке, који су прописани 
конкурсном документацијом.  
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Испорука добара се  врши  сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца. 
Наручилац задржава право да одступи од броја службених возила и броја и 
врсте пнеуматика датог у оквиру спецификације набавке сходно повећању броја 
возила по основу стицања права својине, располагања или коришћења, односно 
смањењу броја возила по основу уступања или расходовања. Уколико 
Наручилац, у току важења уговора, добије возило чији пнеуматици нису 
обухваћени спецификацијом, Понуђач је дужан да фактурише цену пнеуматика 
према свом важећем ценовнику, такође је дужан, у овом случају, да уз фактуру 
за плаћање достави извод из важећег ценовника. Понуђач се обавезује да добра 
испоручи/преда у вулканизерском сервису где ће се уједно обављати пратеће 
услуге у складу са обрасцем понуде. Основна локација вулканизерског сервиса 
мора бити на територији града Београда - седишту наручиоца. Понуђач мора 
поседовати вулканизерске сервисе и на територији града Ниша. 
Испорука предметних добара је сукцесивна.  
Количину и динамику испоруке одређује Наручилац усменим или писменим 
захтевом лица овлашћеног за набавку.  
Уколико је услед оштећења точка неопходно уградити део (фелна, раткапна, 
шраф и друго). Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца писаним путем 
или у форми еmail-a, на меморандуму Понуђача достави  извод из ценовника 
или информацију о важећој тржишној цени за наведени део и да пре уградње 
дела прибави писану сагласност Наручиоца за уградњу. Сагласност Наручиоца 
добија се скенирано на еmail Понуђача.  
  
Технички захтеви летњи пнеуматици: 
 
1.Пнеуматици 185/60/R14 
- степен искоришћења горива: Е 
- пријањање на мокрој подлози : Б 
- спољашња бука при котрљању: 68 децибела 
- индекс носивости и брзине 82 Т/Х 
 
2.Пнеуматици 165/70/R14 
- степен искоришћења горива: Е 
- пријањање на мокрој подлози : А 
- спољашња бука при котрљању: 68 децибела 
- индекс носивости и брзине 81 Т 
 
3.Пнеуматици 195/65/R15 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : А 
- спољашња бука при котрљању: 68 децибела 
- индекс носивости и брзине 91 Т/X 
 
4.Пнеуматици 205/55/R16 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : А 
- спољашња бука при котрљању: 71 децибела 
- индекс носивости и брзине 91 Х/В 
 
 
 



Страна 8 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

5.Пнеуматици 225/45/R17 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : А 
- спољашња бука при котрљању: 67 децибела 
- индекс носивости и брзине 91 В/Y или 94 В/Y 
 
6.Пнеуматици  205/60/R16 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : А 
- спољашња бука при котрљању: 67 децибела 
- индекс носивости и брзине: 92 Х 
 
7.Пнеуматици 225/70/R16 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : А 
- спољашња бука при котрљању: 69 децибела 
- индекс носивости и брзине 103 В 
 
8. Пнеуматици 185/65/R15 
- степен искоришћења: Ц    
- пријањање на мокрој подлози А    
- спољашња бука при котрљању 68  децибела   
- индекс носивости и брзине 88 Т 
 
Технички захтеви – зимски пнеуматици: 
 
1.Пнеуматици 185/60/R14 
- степен искоришћења горива: Е 
- пријањање на мокрој подлози : Ц 
- спољашња бука при котрљању: 68 децибела 
- индекс носивости и брзине 82 Т 
 
2.Пнеуматици 165/70/R14 
- степен искоришћења горива: Е 
- пријањање на мокрој подлози : Ц 
- спољашња бука при котрљању: 68 децибела 
- индекс носивости и брзине 81 Т 
 
3.Пнеуматици 195/65/R15 
- степен искоришћења горива: Е 
- пријањање на мокрој подлози : Ц 
- спољашња бука при котрљању: 70 децибела 
- индекс носивости и брзине 91 Т 
 
4.Пнеуматици 205/55/R16 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : Ц 
- спољашња бука при котрљању: 68 децибела 
- индекс носивости и брзине 91 Т 
 
 



Страна 9 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

5.Пнеуматици 225/45/R17 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : Ц 
- спољашња бука при котрљању: 71 децибела 
- индекс носивости и брзине 91 X 
 
6.Пнеуматици  205/60/R16 
- степен искоришћења горива: Ц 
- пријањање на мокрој подлози : Б 
- спољашња бука при котрљању: 71 децибела 
- индекс носивости и брзине: 92 Х 
 
7.Пнеуматици 225/70/R16 
- степен искоришћења горива: Е 
- пријањање на мокрој подлози : Ц 
- спољашња бука при котрљању: 71 децибела 
- индекс носивости и брзине 103 Т 
 
8. Пнеуматици 185/65/R15 
- степен искоришћења: E    
- пријањање на мокрој подлози Ц    
- спољашња бука при котрљању 68  децибела   
- индекс носивости и брзине 88 Т 
 
Пратеће услуге: 
 

Уградња/изградња точка 

Монтажа/демонтажа пнеуматика 

Балансирање точка 

Замена тјубелес вентила са уградњом новог 

Крпљење пнеуматика вулканизацијом 

Крпљење пнеуматика чеповањем 

Машинско исправљање алум. наплатка 

Варење алум. наплатка са обрадом по цм дужине 
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Машинско исправљање челичног наплатка 

Пумпање пнеуматика азотом 

Центрирање возила (трап, предњи распон, нагиб, затур, задњи трап-распон) 

Сезонско чување пнеуматика 

 
Ознаке на пнеуматицима морају бити оригиналне (не накнадно утиснуте или 
урезиване). 
 
Рок испоруке/пружања пратеће услуге: 
Рок испоруке/пружања пратеће услуге је 24 часа од дана усменог или писменог 
пријема захтева наручиоца са спецификацијом за испоруку 
пнеуматика/пружање пратеће услуге.  
 
Гаранција: 
Временски период гаранције пнеуматика мора бити минимум шест месеци и 
рачуна се од дана монтаже пнеуматика на возилу (не обухвата истрошеност 
пнеуматика и физичка оштећења).  
Временски период гаранције мора бити у оквирима временског периода  
гаранције произвођача.  
 
Рекламација: 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У 
случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених добара и 
очигледних недостатака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 
дана од дана сачињавања записника о рекламацији, или заменити добро на коме 
је утврђен недостатак.  
 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Понуђач је дужан да испоручује пнеуматике који морају бити хомологовани 
према једнообразним техничким условима и декларисаних димензија од стране 
произвођача у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - 
др. закон и 9/2016 - одлука УС) и Правилником о подели моторних и прикључних 
возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник 
РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 
14/2016, 108/2016 и 7/2017 - испр.). 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 11 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

Третирање отпада: 
Понуђач је дужан да пнеуматике који нису за даљу употребу, након сагласности 
представника наручиоца, збрине о свом трошку и поступи са предметним 
отпадом у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010 и 14/2016) и важећим подзаконским актима. За преузете, 
неупотребљиве пнеуматике Понуђач је у обавези да изда потврду о преузимању 
и достави Наручиоцу.  
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

Понуђач/члан групе носилац посла дужан је да потпише и овери печатом Образац 

спецификације предмета јавне набавке 
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IV 

 
                       УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  
 

И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  О Б А В Е З Н И Х  У С Л О В А 
 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 
____________________________________________________________________
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним 
набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 2017. 
годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  
услуге, и то: 

 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

 
Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији; 
 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). 
 

 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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И З Ј А В А   

 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу члан групе носилац 
посла/члан групе ________________________________________ПОТВРЂУЈЕ 
да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће 
у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 2017. годину, чији су 
предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће услуге, и то: 

 

 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

 
Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији; 
 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). 
 

  

 
 
У случају потребе образац копирати. 
  
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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 И З Ј А В А   

Да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 
 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 
_____________________________________________________________________
ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о 
јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 
2017. годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле уз 
пратеће услуге, и то: 

 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

 
Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији; 
 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). 
 

  

 
 
 
 
 
 
У случају потребе образац копирати. 
 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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И З Ј А В А   

 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу физичко 
лице________________________________________________________________ 
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним 
набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 2017. 
годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  
услуге, и то: 

 

1. 

 
Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

2. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији; 
 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). 
 

 
У случају потребе образац копирати. 
 
 
 
 
 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А 
 

Финансијски капацитет 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач/члан групе 
_____________________________________________________________________ 
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 
јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 
2017. годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле уз 
пратеће  услуге, и то: 

 
У виду финансијског капацитета, тј. да је понуђач у пословној години 
(2016. година) остварио минимални годишњи приход у висини од 
1.600.000,00 динара.  

 
 
 

У случају потребе образац копирати. 
 
 
 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А 
 

Пословни капацитет 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач/члан 
групе________________________________________________________________ 
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 
јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 
за 2017. годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле 
уз пратеће  услуге, и то: 

 
У виду пословног капацитета, тј. да је понуђач у последње две године, 
рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда  испоручио 
пнеуматике у укупној вредности од минимум 1.600.000,00 динара без ПДВ-
а. 
 
У случају потребе образац копирати. 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А 

 
Технички капацитет 

 
 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач/члан групе 
_____________________________________________________________________ 
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 
јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 
за 2017. годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле 
уз пратеће  услуге, и то: 

 
У виду техничког капацитета тј. да понуђач има у својини или по основу 
закупа радњу – сервис на територији града Београда и Ниша. Радња – 
сервис мора да поседује: 

 
                    -уређај за демонтажу/монтажу пнеуматика;  
                    -уређај за балансирање точкова;  
  -уређај за центрирање возила (предњи,задњи трап);  
                    -уређај за исправљање наплатака.  
    
 
 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А 
 

Кадровски капацитет 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач/члан групе 
_____________________________________________________________________ 
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 
јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 
за 2017. годину, чији су предмет набавке пнеуматици за службене аутомобиле 
уз пратеће  услуге, и то: 

 

У виду кадровског капацитета за реализацију јавне набавке, тј. да понуђач 
има најмање 5 запослених  или радно ангажованих лица. 

 

 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

  

    

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

  

ПОСЕДОВАЊЕ  РАДЊЕ-СЕРВИСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА  

  

1.____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  

(Уписати назив,  седиште и правни основ коришћења  радње - сервиса)  
  

 

   

ПОСЕДОВАЊЕ  РАДЊЕ-СЕРВИСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША  

  

1.____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  

(Уписати назив,  седиште и правни основ коришћења  радње - сервиса)  
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КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

Ред. 
Бр.  

Име и презиме 
запослених/радно ангажованих 
лица  

1  2  

1.    

2.    

3.    

4.  

5.  

  

  Напомена:  Уписати у табеле потребне податке  

  

  

  Потпис овлашћеног 
лица 

М.П.    
    

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 22 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

Доказивање испуњености услова  

Сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може 
одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих 
услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује 
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих 
услова доказује достављањем изјаве на прописаним обрасцима којом 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није 
дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 
поступака јавних набавки код наручиоца. 
 
Докази који се могу накнадно затражити - пре доношења одлуке о додели 
уговора: 
 
Обавезни услови 

 
1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

  

Доказ за правно 
лице:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда;  

Доказ  за 
предузетнике:  

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

  

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
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Доказ за правно  
лице:  

 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала;  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  

Доказ  за 
предузетнике и 
за физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

  
1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији;  

  

Доказ за правно  

лице:  

 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
локалне самоуправе према седишту понуђача да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода;  

Доказ за 
предузетнике:  

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода;  
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Доказ за физичко 
лице:  

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода;  

  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

  

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о  

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.  

  

Доказ за правно  лице:  Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 
понуђача која је саставни део конкурсне 
документације   

Доказ за 
предузетнике/ф.лице:  

  
 
Регистар понуђача:  
 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона 
о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве 
наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 
доступни и да је достави у понуди. 
 
Додатни услови: 
 
За Финансијски капацитет: 
Доказ за правно лице:  
 

Доказ за правно  

лице:  
 

- Биланс успеха за 2016. годину на прописаном 
обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног 

годишњег финансијског извештаја за 2016. годину од 
Агенције за привредне регистре (АОП 202). 

 

Доказ за 
предузетнике:  

- Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину.  

Доказ за 
физичко лице:  

- Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину.  
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За пословни капацитет:  
Доказ: Пословни  капацитет доказује  се потврдом од наручилаца – купаца на 
прописаним Обрасцима на стр. 26 и 27 конкурсне документације. 
 
За технички капацитет: 
Доказ: Као доказ о поседовању радње – сервиса, понуђач је дужан да достави 
оригинал или оверену копију власничког листа или уговора о купопродаји или 
уговора о закупу.  
Као доказ о поседовању уређаја понуђач је дужан да достави: 
 а) за уређаје набављене до 31.12.2016. године – пописна листа или аналитичкa 
картицa основних средстава, на којима ће видно бити означени тражени 
технички уређаји, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. 
Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године;  
б) за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;  
в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који 
у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
1.1.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 
опрема или уговором о лизингу.  
 
За кадровски капацитет: 
Доказ: образац М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су  
запослени/радно анагажовани пријављени на пензијско осигурање, за сваког 
запосленог/радно ангажованог појединачно са списка.  
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  Пословни капацитет 
          Списак наручилаца 

  

Ред.  

бр.  
Списак наручилаца – купаца  

1  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

  
  

                Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити копије.   
  
  

НАПОМЕНА:  - У случају већег броја наручилаца-купаца ову табелу  и образац  
–  копирати. Образац се доставља само у случају да наручилац 
накнадно затражи. 
   

   Потпис овлашћеног лица  

 М.П.    
                                                                                                       

______________________                     
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Образац  
  
  
  

Назив  
наручиоца:    

 
  

  
  
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам  

П О Т В Р Д У  
  

Којом потврђујемо да је у периоду од_________до_______________________у 

_____. години, (уписати датуме – годину) испоручио пнеуматике у укупној 

вредности од __________________ динара без ПДВ-а. (попуњава Понуђач у 

целости) 

 Потврда се издаје на захтев ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци број 11/2017, чији је предмет набавке - пнеуматици за 

службене аутомобиле уз пратеће услуге и у друге сврхе се не може користити.   

Место    

Датум:  
    

    Наручилац-Купац  

  

 
    (потпис и печат овлашћеног лица)  

  
Напомена:  Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце са листе. 

Образац се доставља само у случају да наручилац накнадно затражи. 
 
 
 
 

Седиште      

Улица   и   број :    

Телефон       

Матични   број :     

ПИБ :     
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Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 
поверава подизвођачу 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу. 

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвоћачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 

    Ако понуђач у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између н 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних 
услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама) . 

  Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) 
наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

  Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 
која се извршава за тог подизвођача. 

Доказ Попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача да подизвођач 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке које су саставни 
део конкурсне документације. 

 

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

Понуду може поднети група понуђача. 

  Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености 
обавезних услова (чл.75. Закона о јавним набавкама), а додатне услове 
испуњавају заједно. 
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи:  
 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди. 
Изјава о испуњености обавезних услова и додатних услова која је саставни 
део конкурсне документације. 

 
   Ако понуђач у остављеном року, на писани захтев наручиоца, не достави 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
   Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
старницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су 
тражени подаци (докази) јавно доступни. 
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V 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА  

  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 
оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  

  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди.  

Понуду доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове 

републичких органа, на адресу: Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку мале вредности, ЈН број 11 за 2017. годину - Пнеуматици за 

службене аутомобиле уз пратеће  услуге - НЕ ОТВАРАТИ”.  

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

се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 

понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.   

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

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом.  

     

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

  
  

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.   

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд,  са 

назнаком: „Измена понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 11 за 

2017. годину - Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или  

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 11 за 2017. 

годину - Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге - НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 11 за 2017. 

годину - Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 11 за 

2017. годину - Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге - 

НЕ ОТВАРАТИ”.  

  

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

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду.  

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ   

  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.   

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 

више заједничких понуда.  

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем.  

  

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у oбрасцу 

понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  Понуђач у oбрасцу 

понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.   
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци.   

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

су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

подизвођача.   

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  

  

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

  

Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи:  
 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу 
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора.  
 
8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

Понуђена  добра и пратеће услуге морају  у  свим  аспектима  одговарати  
захтевима  наручиоца  и  задатим  техничким карактеристикама/спецификацији. 
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 
извршеној испоруци или пруженој услузи у складу са понудом понуђача. 

  Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања 
понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду.  

 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  

  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза 

на додату вредност.  

  Цена је фиксна и не може се мењати.   

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

складу са чланом 92. Закона.  

  

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, 

ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 

АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. 

  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, 
www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у 
Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд 
www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, 
Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при 
запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  
www.minrzs.gov.rs. 
 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА  

 Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу: 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
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 Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % 

вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном ("Сл. лист СРЈ", бр. 

3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 

31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 

56/2011 и 80/2015), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока 

важности уговора. 

-  Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају 

неизвршења обавеза из уговора. 

-  Потврду о регистрацији менице. 

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, 

не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

-  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

-  Након истека рока, наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

-  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача. 

                       

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ   

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података. 
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 
штити, без обзира на степен те поверљивости. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

 
Заинтересовано  лице  може,  у писаном облику на e-mail 
velizar.erac@mgsi.gov.rs,  сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

mailto:velizar.erac@mgsi.gov.rs
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 
врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну 
набавку мале вредности, број ЈН 11/2017”.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок 
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.   
 
14. 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.   

 

15. 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. Закона о јавним набавкама;  

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;  
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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.  

16. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, на 
адреси наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26, Београд, 11. спрат, Канцеларија број 7.  
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА. 
 

Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци, донеће се 
применом критеријума економски најповољнија понуда.  

 
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим 

елементима критеријума: 
 
Ред. 
број 

 
ОПИС  

Број 
пондера 

1. Укупна  цена пнеуматика  70 
2. Укупна цена пратећих услуга 30 

 
Укупна цена пнеуматика =  70*  Најнижа понуђена укупна цена 
 (бр. пондера)                                   Понуђена укупна цена  понуђача                
                                                                                                                   (70 пондера) 
 
 
Укупна цена пратећих  =             30 *  Најнижа понуђена укупна цена  
 Услуга (бр. пондера)                             Понуђена укупна цена  понуђача   
 
                                                                                                         (30 пондера) 
 
 
Резервни елементи критеријума: 
 
Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера изабраће се 
понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума 
Укупна цена пнеуматика.  
Уколико два или више понуђача имају исти број пондера и по овом 
критеријуму, изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера 
по критеријуму Укупна цена пратећих услуга. 
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18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА   

  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
    

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

  

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

ПОНУЂАЧА СА  УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. 

ЗАКОНА  

  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 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, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

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 понуда, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.   

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000 динара. 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 
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пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * 
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

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

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

 

У поступку јавне набавке мале вредности, такса увек износи 60.000 динара, без 
обзира на то:   

- да ли се захтев за заштиту права подноси пре или након отварања понуда;   

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;   

- колика је процењена вредност јавне набавке;   

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној 
набавци.   

 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

  
Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
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VI 

И З Ј А В А 
 
 
 

Којом понуђач______________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине. 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 40 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

VII 
И З Ј А В А 

 
 
 

Којом понуђач______________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

 
 
 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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VIII 
И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 
 
 
 
 

Којом понуђач _________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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IX 

И З Ј А В А 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 
 
 
 

Којом понуђач _________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________ 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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X 
И З Ј А В А 

 
 

Којом члан групе/члан групе носилац посла: 
___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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XI 
И З Ј А В А 

 
 

Којом члан групе/члан групе носилац посла:  
 
___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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XII 

ИЗЈАВА 
 

 

 

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу  __________  %        

вредности набавке, а што се  односи на: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не 

може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће 

се извршити преко подизвођача. 

 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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XIII 

И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 
подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку 
предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити 
као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и 
откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном 
смислу. 
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити 

без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати за сваког члана групе. 
 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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XIV 

И З Ј А В А 

 

 

 

У поступку јавне набавке, понуду подносим: 

 

А) самостално 

 

 

Б) са подизвођачем: 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________ 

 

 

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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XV 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број: ____________________________ 

         Датум: ____________________________ 

 

1.1 ПНЕУМАТИЦИ: 
  

ОПИС  

I ЛЕТЊИ ПНЕУМАТИК  II ЗИМСКИ ПНЕУМАТИК  

Произвођач 
- марка и тип 

 

Цена по комаду 
без ПДВ-а 

Произвођач 
- марка и тип 

 

Цена по комаду 
без ПДВ-а 

1. 185/60/R14 
        

2. 165/70/R14 
        

3. 195/65/R15 
        

4. 205/55/R16     

5. 225/45/R17     

6. 205/60/R16     

7. 225/70/R16     

8. 185/65/R15     

    Укупно I: 
  

Укупно II: 
  

 

 

Укупна цена 
пнеуматика =        
Укупно I + Укупно II  
  

  

 ________________ динара 
без ПДВ-а,  
 
 

 
Понуђач попуњава јединичне цене, као и  укупну цену, без ПДВ-а.  
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1.2 ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ: 
   
  

Ред. 
Бр. Назив услуге  

Цена без ПДВ-а у динарима 

путничко   

возило  
1 2  3  

1. 
Уградња/изградња точка 
(јединично)  

  

2. 
Монтажа/демонтажа 
пнеуматика (јединично)  

  

3. Балансирање точка (јединично)   

4. 
Замена тјубелес вентила са 
уградњом новог (јединично)  

  

5. 
Крпљење пнеуматика 
вулканизацијом 
(јединично)  

  

6. 
Крпљење пнеуматика 
чеповањем (јединично)  

  

7. 
Машинско исправљање алум. 
наплатка (јединично)  

  

8. 
Варење алум. наплатка са 
обрадом по цм дужине 
(јединично)  

  

9. 
Машинско исправљање 
челичног наплатка (јединично)  

  

10. 
Пумпање пнеуматика азотом 
(јединично)  

  

11. 

Центрирање возила (трап, 

предњи распон, нагиб, затур, 
задњи трап-распон).  

  

12. Сезонско чување пнеуматика  

 

У К У П Н О (1+…12)  (ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а у динарима): 
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Гаранција не може бити краћа од 6 месеци.  

Гаранција на испоручена добра је_______ месеци 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 

Рок испоруке/пружања пратеће услуге је 24 часа од дана усменог или 
писменог пријема захтева наручиоца са спецификацијом за испоруку 
пнеуматика/пружање пратеће услуге.  
 
 
  

 
 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
  

Члан групе носилац посла/Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца 
понуде, да потпише понуду и овери печатом. 
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XVI 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 
седишта 

Улица и 
број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 
понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони 
број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банка 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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XVII 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 
седишта 

Улица и 
број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 
понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банка 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 
поверено већем броју подизвођача. 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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XVIII 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 
седишта 

Улица и 
број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 
понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони 
број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банка 

 

 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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XIX 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ  

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 
седишта 

Улица и 
број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 
понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони 
број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банке 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе. 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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XX 

РОК 

 ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

                Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања 
понуда. 

 

 

                Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи 

___________________ дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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XXI 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

1.1 ПНЕУМАТИЦИ: 
  

ОПИС  

I ЛЕТЊИ ПНЕУМАТИК  II ЗИМСКИ ПНЕУМАТИК  

Произвођач 
- марка и 

тип 

 

Цена по 
комаду 

без 
ПДВ-а 

ПДВ 

Цена 
по 

комаду 

са 
ПДВ-

ом 

Произвођач 
- марка и 

тип 

 

Цена по 
комаду 

без ПДВ-
а 

ПДВ 

Цена 
по 

комаду 

са 
ПДВ-

ом 

1. 185/60/R14 
            

2. 165/70/R14 
            

3. 195/65/R15 
            

4. 205/55/R16         

5. 225/45/R17         

6. 205/60/R16         

7. 225/70/R16         

8. 185/65/R15         

    
Укупно 
I: 

    Укупно 
II: 

    

 
 

 

Укупна цена 
пнеуматика = Укупно I 
+ Укупно II  
  

  

 ________________ динара 
без ПДВ-а,  
 
односно ____________са 
ПДВ-ом 
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1.2 ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ: 
 

Ред. 
Бр. 

Назив услуге  

Цена без ПДВ-а 
у динарима 

 
ПДВ 

Цена са ПДВ-
ом у 

динарима 

путничко   

возило  

 путничко 
возило 

1  2  3   4 

1. 
Уградња/изградња точка 
(јединично)  

  
  

2. 
Монтажа/демонтажа 
пнеуматика (јединично)  

  
  

3. 
Балансирање точка 
(јединично)  

  
  

4. 
Замена тјубелес вентила са 
уградњом новог (јединично)  

  
  

5. 
Крпљење пнеуматика 
вулканизацијом 
(јединично)  

  
  

6. 
Крпљење пнеуматика 
чеповањем (јединично)  

  
  

7. 
Машинско исправљање алум. 
наплатка (јединично)  

  
  

8. 
Варење алум. наплатка са 
обрадом по цм дужине 
(јединично)  

  
  

9. 
Машинско исправљање 
челичног наплатка 
(јединично)  

  
  

10. 
Пумпање пнеуматика азотом 
(јединично)  

  
  

11. 

Центрирање возила (трап, 

предњи распон, нагиб, затур, 
задњи трап-распон).  

  

  

12. Сезонско чување пнеуматика  
  

 

У К У П Н О (1+….12)    
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Упутство за попуњавање обрасца: Понуђач/члан групе носилац посла 
попуњава сваку ставку у обрасцу структуре цене и исти је дужан да печатира и 
потпише. 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XXII 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 60 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

 

 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд, Немањина 22-26 
 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел 
уговора и достави га у понуди  

 
 

Закључен између уговорних страна, дана______________(попуњава Наручилац) 
 

1. Република Србија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 
108510088, матични број 17855212, које представља потпредседница 
Владе и министарка прф. др Зорана З. Михајловић  (у даљем тексту: 
Наручилац)      

и 
 

          2. _____________________________________________, са седиштем у 
_________, улица ____________________, ПИБ: ____________, матични 
број: __________, број рачуна: _____________________ код 
_______________________________, кога заступа 
_________________________________, директор (у даљем тексту: 
Понуђач). (Попуњава Понуђач) 

 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи). (Попуњава Понуђач) 
 
Уговорне стране сагласно констатују:  
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 Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности, 
број 11/2017 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку.  

 
 Да је Понуђач доставио понуду број ___ од _____ године, заведено код 

Наручиоца под бројем ____ од _______ године, која се налази у прилогу уговора 
и саставни је део уговора. (Попуњава Наручилац) 
 

 Да је Наручилац, одлуком о додели уговора број ______ од ______. године, 
изабрао понуду Понуђача као најповољнију и да је истекао рок за подношење 
захтева за заштиту права. (Попуњава Наручилац) 

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА , ВРЕДНОСТ 
И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка пнеуматика за службене аутомобиле уз 

пратеће  услуге које су предвиђене спецификацијом јавне набавке. 
Спецификација јавне набавке је саставни део овог уговора. Наручилац 

задржава право да одступи од броја службених возила и броја и врсте 
пнеуматика датог у оквиру спецификације набавке сходно повећању броја 
возила по основу стицања права својине, располагања или коришћења, односно 
смањењу броја возила по основу уступања или расходовања. Уколико 
Наручилац, у току важења уговора, добије возило чији пнеуматици нису 
обухваћени спецификацијом, Понуђач је дужан да фактурише цену пнеуматика 
према свом важећем ценовнику, такође је дужан, у овом случају, да уз фактуру 
за плаћање достави извод из важећег ценовника. 
 

Члан 2. 
Вредност уговора износи _________ динара без пореза на додату 

вредност, односно __________ динара са порезом на додату вредност. (попуњава 
Наручилац) 

У цене из понуде Понуђача урачунати су сви трошкови неопходни за 
извршење набавке.  

Цена је фиксна и не може се мењати.   
 

Члан 3. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног 

по извршеној испоруци  добара или пруженој услузи у складу са понудом 
Понуђача. 

 
КВАЛИТЕТ 

 
Члан 4. 

Понуђач је дужан да испоручи добра/пружи пратећу услугу у складу са 
важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, 
сходно датој понуди  и у складу са спецификацијом јавне набавке. 
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Приликом  испоруке  Понуђач  се  обавезује  да  достави  декларацију  
или  гаранцију  произвођача добра, на основу које се може утврдити да добро 
одговора спецификацији јавне набавке. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ПРУЖАЊА ПРАТЕЋИХ УСЛУГА 
 

Члан 5. 
            Понуђач се обавезује да добра испоручи/преда у вулканизерском сервису 
где ће се пружати пратеће услуге.  
 Локације вулканизерског сервиса су на територији града Београда, 
адреса:__________ и града Ниша, адреса:__________. (Попуњава Понуђач) 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Меница за добро извршење посла 
 

Члан 6. 
Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора 

достави Наручиоцу: 
 

Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % 

вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном ("Сл. лист СРЈ", бр. 

3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 

31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 

56/2011 и 80/2015), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока 

важности уговора. 

-  Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају 

неизвршења обавеза из уговора. 

-  Потврду о регистрацији менице. 

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, 

не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

-  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

-  Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 

захтев Понуђача. 

-  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и понудом Понуђача. 

Уколико Понуђач не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида. 
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ДИНАМИКА И РОКОВИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

Члан 7.           
            Рок испоруке/пружања пратеће услуге је 24 часа од дана усменог или 
писменог пријема захтева Наручиоца овлашћеног за набавку са спецификацијом 
за испоруку пнеуматика/пружање пратеће услуге. Испорука добара/пружање 
пратеће услуге се врши  сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца. 
 
ГАРАНЦИЈА 

 
Члан 8. 

Временски  период  гаранције пнеуматика  је ___________ (Попуњава 
Понуђач)  месеци  и рачуна се од дана монтаже пнеуматика на возилу (не 
обухвата истрошеност пнеуматика и физичка оштећења).  

Временски период гаранције мора бити у оквирима временског периода 
гаранције произвођача. 

 
РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 9. 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара, 

чиме  се потврђује да су добра испоручена и да нема видљивих недостатака. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених 

добара и очигледних недостатака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у 
року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, или заменити 
добро на коме је утврђен недостатак 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 

 
Члан 10. 

Лице задуженоза реализацију уговора биће одређено актом Наручиоца, а 
на страни Понуђача то лице је ____________.(попуњава Понуђач) 
 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 11. 

 Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране 
овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период од 12 
месеци или док се не потроше средства предвиђена чланом 2. уговора. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2017. години, вршиће се до висине 
одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује 
буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација 
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити 
буџет за 2018. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете 
због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 
 

 
Члан 12. 

Понуђач  је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве 
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као пословну тајну, 
који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању 
поверљивих података Наручиоца је саставни део уговора. 
 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 
Члан 13. 

Понуђач је дужан  да,  без  одлагања,  писмено  обавести  Наручиоца  о  
било  којој  промени  у  вези  са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 14. 

 У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у 
роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути. 
 У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, 
писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана 
раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора. 
 Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, 
уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента 
раскида уговора. 
 Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза 
од стране Понуђача, Понуђач је дужан да му надокнади штету у целини.  
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 15. 
Ако Понуђач не изврши предмет овог уговора у складу са свим 

уговорним обавезама, спецификацијом и својом понудом, дужан је да плати 
Наручиоцу казну од 10 % од вредности уговора. 

У случају из става 1. овог члана, Наручилац ће упутити захтев Понуђачу 
да умањи износ фактуре, за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог 
члана, уколико је уговорну обавезу извршио делимично. 
 Наплата уговорне казне за неизвршење предмета овог уговора, не 
искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
 Понуђач је дужан да одмах по наступању околности више силе, као и о 
престанку истих, о томе писмено обавести Наручиоца. 
 
ВИША СИЛА 
   

Члан 16.  
  Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе 
које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 
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уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више 
силе.   
  Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису 
могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 
сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) 
и сл.  
  Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 
одговарајуће доказе.   

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није 
предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист 
СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља). 
 

Члан 18. 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно 
не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења 
према трећим лицима. 
 

Члан 19.  
У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га 

реше споразумно, а уколико се настали спор не реши споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Београду. 

 
Члан 20.  

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
уговорна страна добија по 3 (три) примерка. 

 
 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 
 
 
 
 
 

, овлашћено лице 

НАРУЧИЛАЦ 
 
 
 
 
 

Проф. др Зорана З. Михајловић 
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XXIII 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

Саглано члану 88. став 1. Закона, понуђач ________________________(навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде.  

  
  

 

Датум:____________                                                 Потпис овлашћеног лица 

Место:____________                        М.П                                   ______________ 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Р.б.  
  

Врста трошкова  

Износ трошкова у динарима  

1.     

2.   
  

3.   
  

4.   
  

5.   
  

6.   
  

7.   
  

8.   
  

 
Укупно без ПДВ-а 

   

 
Укупно са ПДВ-ом 
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XXIV 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

     под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 

   Напомена: У случају потребе образац копирати..  

 
 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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XXV 
 

                                             МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО  

  

ДУЖНИК: ____________________________________________  

Седиште: _____________________________________________  

Матични број: ________________________________________  

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  

Текући рачун: _________________________________________  

Код банке:_____________________________________________  

  

ИЗДАЈЕ  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
- за корисника сопствене соло менице за добро извршење посла –  

  

КОРИСНИК: Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

(Поверилац)  

Седиште: Београд, Немањина 22-26  

  
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серије __________________ и 

овлашћујемо Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Београд, Немањина 22-26,  као повериоца, да предату меницу може попунити 

на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности Уговора  без ПДВ-а за ЈН 

11/2017 – јавна набавка мале вредности, што номинално износи 

_______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења 

посла.  

Рок важења ове менице је од _________ 2017. године до __________ 2018. 

године.   

Овлашћујемо Министарство, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Београд, Немањина 22-26,  као Повериоца, да у своју корист безусловно и 

неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са 

свих рачуна Дужника.  

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред 

чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или 

због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 

основу за наплату.  

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, 

оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  

  



Страна 69 од 69 

       Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

                        Београд, Немањина 22-26, јнмв 11/2017 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

_____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке.  

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.   

  
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  

  
  

            Датум и место издавања                 М.П.               Дужник - издавалац                                    

овлашћења менице 
                                                                                                                        

____________________________                    ________________________ 

                                                                               потпис овлашћеног  лица  

 
 

*Oбразац се доставља са Меницом за добро извршење посла. 

 


	Обавезни услови
	 
	Регистар понуђача: 
	ВИША СИЛА
	  
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	                                             МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 





