
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  15.11.2018 год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 у даљем тексту: 
Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

Објављује 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке:  Службена возила ЈН 89/2018. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге Службена возила ЈН 89/2018 

 
Наручилац мења Образац V Понуда са структуром цене за Партију 1 Одржавање и поправке 

службених возила која користе Дирекција Београд  и филијале: Београд, Панчево, Смедерево, 

Пожаревац и Шабац и Образац V-1 Понуда са структуром цене за Партију 2- Одржавање и поправке 
службених возила која користе филијале: Ниш, Лесковац, Пирот, Врање и Прокупље у делу који се 

односи на максималну прихватљиву цену за норма сат, уместо 1.600,00 динара, сада се захтева да 
максимална прихватљива цена за норма сат не може бити већа од 1.800,00 динара без ПДВ..  

Измењени Обрасци V Понуда са структуром цене за Партију 1 Одржавање и поправке службених 

возила која користе Дирекција Београд  и филијале: Београд, Панчево, Смедерево, Пожаревац и 

Шабац и V-1 Понуда са структуром цене за Партију 2- Одржавање и поправке службених возила која 

користе филијале: Ниш, Лесковац, Пирот, Врање и Прокупље дати су у прилогу ове измене и допуне 

конкурсне документације 

Понуђачи су у обавези да у понуди доставе измењени наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку Службена возила ЈН 89/2018 која је објављена на 

Порталу јавних набавки, дана 02.11.2018. године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву. Наиме, 
техничка грешка је направљена при изради конкурсне документације, то је сагласно одредби члана 63. став 1. 

Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као Наручилац, извршило је измену наведене 
конкурсне документације. 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

                                                                                                                    

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.pio.rs/


V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за Партију 1 

 

Предмет понуде: Одржавање и поправке службених возила  ЈН 89/2018 

ПАРТИЈА 1-  Одржавање и поправке службених возила која користе Дирекција Београд и филијале: 

Београд, Панчево, Смедерево, Пожаревац и Шабац  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

 

 
 

 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за пензијскои 

инвалидско осигурање 
Дирекција Београд, 

Др Александра Костића 

бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца 

понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе 

појединачно.  
 

 
 

 

 



 

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив подизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  

 
 

 

 
 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за 
пензијскои инвалидско 

осигурање Дирекција 
Београд, 

Др Александра Костића 
бр.9, 

11000 Београд 

                    ПИБ : 105 35 6542 
 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 
податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да 

копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни 

за  сваког подизвођача појединачно. 

 

 



 

 

ППООННУУДДАА    ББРР. _____ 

ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА  

ПАРТИЈА 1-  Одржавање и поправке службених возила која користе Дирекција Београд и филијале: Београд, 

Панчево, Смедерево, Пожаревац и Шабац 
  

I Услуга сервисирања возила 
 

Р.б
р. 

Назив услуге 
Трошкови 

рада   

Остали 
трошкови 

 

Цена норма сата  
(без ПДВ) 

 

Цена норма сата  
(са ПДВ) 

1 2 3 4 5=3+4 6=5+ПДВ 

1 Ауто-механичарска услуга (норма/сат)     

2 Ауто-лимарска услуга (норма/сат)     

3 
Ауто-лакирерска услуга (норма/сат)     

4 
Ауто-електричарска услуга 

(норма/сат) 

    

5 
Електроничарске услуге (норма/сат)     

6 
Сервисирање клима уређаја возила 

(норма/сат) 

    

7 

Вулканизерске услуге 

(вулканизирање, демонтажа, 

монтажа, балансирање /цена по 

точку) 

    

8 
Техничка помоћ-интервенције на путу 

(по возилу) 

    

9 Реглажа трапа (цена услуге)     

10 Технички преглед (по возилу)     

 

Упутство за попуњавање структуре цене: 
 

1.  У колони  3 уписати трошкове рада за  извршење услуга (по норма сату); 
2. У колони 4 уписати цену осталих трошкова везаних за извршење услуге; 

3.   У колони 5 уписати цену норма сата за одговарајућу врсту услуге  без ПДВ коју чине сабране колоне 3 и 4 
(5=3+4); 

4.   У колони 6 укупну цену норма сата за одговарајућу врсту услуге увећану за одговарајућу стопу ПДВ 

(6=5+ПДВ).  
 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове 
које понуђач има у реализцији набавке. 

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.  
 

НАПОМЕНА: 
-  Максимална прихватљива понуђена цена у динарима без ПДВ за норма сат је 1.800,00 динара. 

- Понуђач ће у Обрасцу понуде навести само цену рада (без резервних делова) за сваку од наведених услуга. 

-Код наведених тражених услуга  (ЗАМЕНА= ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА) подразумевају се и све пратеће, припремне, 
претходне и завршне операције које су неопходне за тражену услугу . 

 

II   Транспорт-Шлеповање неисправних службених возила: ____________________ динара/км без ПДВ 

(максимум 50,00 дин.), односно ____________________ динара/км са ПДВ (максимум 60,00 дин.), односно на 



 

  

територији Београда (фиксно) и то: __________ дин. без ПДВ (максимум 2.500,00 дин.), односно __________ 

дин. са ПДВ (максимум 3.000,00 дин.). Понуда која буде оцењена као најповољнија обавезује понуђача да 

врши шлеповање неисправног возила, без обзира где се возило у тренутку квара налази. Обрачун километраже је 
у оба правца (долазак до места квара и шлеповање до одредишта са утоваром и истоваром).  

Начин и рокови пружања услуга:                                 
- Понуђач је у обавези да изврши пријем неисправног возила на рад (сервисирање) одмах по пријави квара, а 

најкасније у року од 2 сата од пријаве квара.  

- Рок за поправке лакших кварова на возилима и редовно сервисирање износи један дан по пријему возила;  

- Рок за поправке тежих кварова на возилима - по договору са наручиоцем, а у зависности од тежине квара и 

обима радова.  

- Рок поступања понуђача по позиву Наручиоца не може бити дужи од ________ (максимум 4) часа од пријема 

позива без обзира на период дана или дана у недељи. 

- Цене уграђених резервних делова, течности и мазива (моторних уља) предвиђених за уградњу за ту врсту 

возила доставити по важећем ценовнику на дан уградње.  

- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да све услуге које нису наведне у табели, а 
извршене су, фактурише по оствареним сатима (нормираних од стране произвођача) и цени норма сата.  

- Рекламација - грешке у квалитету и обиму извршених услуга или уграђених делова, понуђач је дужан да 
отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији на извршене услуге или/и 

уградњу новог дела, односно Понуђач је дужан да уграђени део замени новим без накнаде. 

- Понуђач је у обавези да дијагностиковање ради бесплатно.  
- Наручилац задржава право да сам изабере врсту и произвођача уља и мазива и осталих течности неопходних 

за одржавање.  
- Понуђач је у обавези да приликом потписивања Уговора достави комплетан ценовник резервних делова у 

електронској форми. 

- Понуђач се обавезује да уколико дође до промена у броју и локацији возила, иста прихвати и обезбеди 
одржавање и поправку, у току трајања уговора.  

- Понуђач је у обавези да за све поправке преко 20.000,00 дин. тражи писмену сагласност од Наручиоца. Након 
добијене сагласности од Наручиоца на обим и цену делова материјала за уградњу, поправка ће се урадити на 

основу цене норма сата и броја остварених сати (нормираних од стране произвођача) и цене резервног дела 
из званичног ценовника Понуђача на дан уградње. Понуђач је у обавези да понуди цену оригиналног дела као 

и цену тауш дела. 

                  
- Начин и услови плаћања: Плаћање услуга одржавања и поправке вршиће се након обављеног посла, а у року 

до 15 дана од дана пријема правилно испостављених фактура, уз оверене радне налоге које ће потписати 

представник Добављача и овлашћено лице Наручиоца, као и уз отпремницу у случају замене резервног дела, као 

и потписана сагласност Наручиоца за поправке преко 20.000,00 динара. 

Гарантни рок: 
- За резервне делове понуђач даје гарантни рок према произвођачкој спецификацији. 

- Гаранцију за извршене поправке –__________________ (минимум 6 месеци) 

  
Рок важења понуде:_____________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

 
Добављач подноси понуду:    1) самостално 

                                                  2) као заједничку понуду 

                                                  3) са подизвођачем 
Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:  

ДА    НЕ  (понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача) 
 

Понуђачи регистровани у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре нису дужни да уз понуду достављају 

доказе којима потврђују обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 
 

Напомена:  



    -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50%) 
    -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ПОНУДУ САЧИНИО:                               М.П.                      ПОНУЂАЧ 
 

____________________                                                               __________________ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

V   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за Партију 2 

 
Предмет понуде: Одржавање и поправке службених возила  JН 89/2018 

ПАРТИЈА 2 - Одржавање и поправке службених возила која користе филијале: Ниш, Лесковац, Пирот, Врање и 

Прокупље 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  

 
 

 

 
 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за пензијскои 
инвалидско осигурање 

Дирекција Београд, 
Др Александра Костића 

бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 

 
 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца 
понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе 

појединачно.  



 
 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 
 

Назив подизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

 

 

 
 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за 

пензијскои инвалидско 

осигурање Дирекција 
Београд, 

Др Александра Костића 
бр.9, 

11000 Београд 
                            ПИБ : 105 35 6542 

 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 
податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да 

копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни 
за  сваког подизвођача појединачно. 

 

 

 

 



 

  

ППООННУУДДАА    ББРР. _____ 

ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА  

ПАРТИЈА 2 - Одржавање и поправке службених возила која користе филијале: Ниш, Лесковац, Пирот, Врање и 
Прокупље 

 
I. Услуга сервисирања возила 

Р.б
р. 

Назив услуге 
Трошкови 

рада   

Остали 
трошкови 

 

Цена норма сата  
(без ПДВ) 

 

Цена норма сата  
(са ПДВ) 

1 2 3 4 5=3+4 6=5+ПДВ 

1 Ауто-механичарска услуга (норма/сат)     

2 Ауто-лимарска  услуга (норма/сат)     

3 
Ауто-лакирерска услуга (норма/сат)     

4 
Ауто-електричарска услуга 

(норма/сат) 

    

5 
Електроничарске услуге (норма/сат)     

6 
Сервисирање клима уређаја возила 

(норма/сат) 

    

7 

Вулканизерске услуге 

(вулканизирање, демонтажа, 

монтажа, балансирање /цена по 

точку) 

    

8 
Техничка помоћ-интервенције на путу 

(по возилу) 

    

9 Реглажа трапа (цена услуге)     

10 Технички преглед (по возилу)     

 

Упутство за попуњавање структуре цене: 
1.  У колони  3 уписати трошкове рада за  извршење услуга (по норма сату); 

2. У колони 4 уписати цену осталих трошкова везаних за извршење услуге; 
3.   У колони 5 уписати цену норма сата за одговарајућу врсту услуге  без ПДВ коју чине сабране колоне 3 и 4 

(5=3+4); 

4.   У колони 6 укупну цену норма сата за одговарајућу врсту услуге увећану за одговарајућу стопу ПДВ 
(6=5+ПДВ).  

 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове 

које понуђач има у реализцији набавке. 

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.  

 
НАПОМЕНА: 

-  Максимална прихватљива понуђена цена у динарима без ПДВ за норма сат је 1.800,00 динара. 

- Понуђач ће у Обрасцу понуде навести само цену рада (без резервних делова) за сваку од наведених услуга . 
-Код наведених тражених услуга  (ЗАМЕНА= ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА) подразумевају се и све пратеће, припремне, 

претходне и завршне операције које су неопходне за тражену услугу. 
 



II   Транспорт-Шлеповање неисправних службених возила: ____________________ динара/км без ПДВ 

(максимум 50,00 дин.), односно ____________________ динара/км са ПДВ (максимум 60,00 дин.), односно на 

територији града (фиксно) и то: __________ дин. без ПДВ (максимум 2.500,00 дин.), односно __________ дин. са 
ПДВ (максимум 3.000,00 дин.). Понуда која буде оцењена као најповољнија обавезује понуђача да врши 

шлеповање неисправног возила, без обзира где се возило у тренутку квара налази. Обрачун километраже је у оба 
правца (долазак до места квара и шлеповање до одредишта са утоваром и истоваром). 

   

Начин и рокови пружања услуга:                                 
- Понуђач је  у обавези да изврши пријем неисправног возила на рад (сервисирање) одмах по пријави квара, а 

најкасније у року од 2 сата од пријаве квара.  

- Рок за поправке лакших кварова на возилима и редовно сервисирање износи један дан по пријему возила;  

- Рок за поправке тежих кварова на возилима - по договору са наручиоцем, а у зависности од тежине квара и 

обима радова.  

- Рок поступања понуђача по позиву Наручиоца не може бити дужи од ________ (максимум 4) часа од пријема 

позива без обзира на период дана или дана у недељи. 

- Цене уграђених резервних делова, течности и мазива (моторних уља) предвиђених за уградњу за ту врсту 

возила доставити по важећем ценовнику на дан уградње.  

- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да све услуге које нису наведне у табели, а 
извршене су, фактурише по оствареним сатима (нормираних од стране произвођача) и цени норма сата.  

- Рекламација - грешке у квалитету и обиму извршених услуга или уграђених делова, понуђач је дужан да 
отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији на извршене услуге или/и 

уградњу новог дела, односно Понуђач је дужан да уграђени део замени новим без накнаде. 
- Понуђач је у обавези да дијагностиковање ради бесплатно.  

- Наручилац задржава право да сам изабере врсту и произвођача уља и мазива и осталих течности неопходних 

за одржавање.  
- Понуђач је у обавези да приликом потписивања Уговора достави комплетан ценовник резервних делова у 

електронској форми. 
- Понуђач се обавезује да уколико дође до промена у броју и локацији возила, иста прихвати и обезбеди 

одржавање и поправку, у току трајања уговора.  

- Понуђач је у обавези да за све поправке преко 20.000,00 дин. тражи писмену сагласност од Наручиоца. Након 
добијене сагласности од Наручиоца на обим и цену делова материјала за уградњу, поправка ће се урадити на 

основу цене норма сата и броја остварених сати (нормираних од стране произвођача) и цене резервног дела 
из званичног ценовника Понуђача на дан уградње. Понуђач је у обавези да понуди цену оригиналног дела као 

и цену тауш дела. 
                  

- Начин и услови плаћања: Плаћање услуга одржавања и поправке вршиће се након обављеног посла, а у року 

до 15 дана од дана пријема правилно испостављених фактура, уз оверене радне налоге које ће потписати 

представник Добављача и овлашћено лице Наручиоца, као и уз отпремницу у случају замене резервног дела, као 

и потписана сагласност Наручиоца за поправке преко 20.000,00 динара. 

Гарантни рок: 
- За резервне делове понуђач даје гарантни рок према произвођачкој спецификацији. 

- Гаранцију за извршене поправке –__________________ (минимум 6 месеци) 

  
Рок важења понуде:_____________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

 
Добављач подноси понуду:    1) самостално 

                                                  2) као заједничку понуду 
                                                  3) са подизвођачем 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:  

ДА    НЕ  (понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача) 
 

Понуђачи регистровани у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре нису дужни да уз понуду достављају 
доказе којима потврђују обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Напомена:  
    -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50%) 

    -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 
__________________________________________________________________________________________________



 

  

________________________________________________________________________ 

ПОНУДУ САЧИНИО:                               М.П.                      ПОНУЂАЧ 

 
____________________                                                               __________________ 

 
 

 

 
 


