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Поштовани, 

 У име Универзитета у Бањој Луци позивам вас да доставите понуду у поступку 
конкурентског захтјева за достављање понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у 
складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) (у даљем 
тексту: Закон), подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом 
тендерском документацијом (у даљем тексту: ТД). 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 

Уговорни орган: Универзитет у Бањој Луци  
Идентификациони број: 4401017720006 
Детаљна адреса за кореспонденцију: Универзитет у Бањој Луци 
                    Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
                  78000 Бања Лука 
         Телефон: 051/326-009 
                   Факс: 051/326-009 
                     Е-mail: sasa.vavan@unibl.org 

 
Све информације у вези са овим поступком јавне набавке можете добити од лица које је 
овлашћено да води комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима:  
- Саша Ваван, дипл. ек, тел/факс 051/326-009, е-mail адреса: sasa.vavan@unibl.org. 

 
Комуникација и сва друга размјена информација између Уговорног органа и понуђача 
(осим преузимања, појашњења и других информација везаних за тендерску 
документацију) обављаће се у писаном облику, путем поште, телефакса, електронске 
поште/е-поштe или комбинацијом поменутих средстава.  
 
Информације везане за увид, преузимање тендерске документације, захтјеве за 
појашњење и друге информације у вези са ТД могу се добити искључиво у систему „Е-
НАБАВКЕ“ (www.ejn.gov.ba). У супротном, размјена информација није ваљана. 
 
Врста поступка јавне набавке: конкурентски захтјев за достављање понуда 
Врста уговора о јавној набавци: услуге 
Набавка је предвиђена Планом јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2018. 
годину, под редним бројем 13 
Број набавке: 516/18 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи 30.000,00 КМ 
ТД је објављена на порталу јавних набавки: да. 
Е аукција: није предвиђено провођење е-аукције у систему „Е-НАБАВКЕ“. 
 



 
Број набавке: 516/18 

3 
 

Предвиђено је закључивање оквирног споразума 
Период на који се закључује оквирни споразум: 12 (дванаест) мјесеци 
Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем 
 
На основу члана 52. став (4) Закона, не постоје привредни субјекти са којима уговорни 
орган не може закључивати уговоре. 
 
 1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
 
1.1. Предмет јавне набавке је пружање услуга одржавања возила за потребе 
Универзитета у Бањој Луци, шифра Јединственог рјечника јавних набавки – ЈРЈН: 
50112200-5 Услуге одржавања возила. 
 
Понуђач се обавезује да све услуге изврши стручно и квалитетно, у складу са важећим 
прописима, нормативима и стандардима који се примјењују за ову врсту посла, а све 
према захтјевима из ове ТД. 
 
1.2. Количина предмета набавке 
 
Услуге ће се извршавати према спецификацијама које су наведене у обрасцу за 
цијену понуде (Анексу 2).  
 
1.3. Услуге ће се извршавати сукцесивно, у складу са потребама Уговорног органа, 
током трајања оквирног споразума. Закључиваће се појединачни уговори, у складу са 
чланом 32. ЗЈН, а према потребама и планираним средствима. Појединачни уговори ће 
садржавати битне елементе за сваку појединачну набавку унутар оквирног споразума. 
Укупна вриједност појединачних уговора неће прећи уговорену вриједност набавке по 
оквирном споразуму. 
 
Укупна плаћања по свим појединачним фактурама не смију прећи вриједност оквирног 
споразума. 

1.4. Техничка спецификација 

Списак возила за која ће се пружати услуге одржавања: 
 

1.4.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА РЕКТОРАТ: 
 
- ВОЗИЛО 1: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA FABIA , ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 

2008. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 51 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1198cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBBH45J19S500261, ВРСТА ГОРИВА БЕНЗИН, РЕГ. 
ОЗНАКА K86-0-918 
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1.4.2. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ: 
 

- ВОЗИЛО 2: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE, ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2010. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 77 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1896cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBBS21Z6B2048783, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА А21-T-566 
 

- ВОЗИЛО 3: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО MAZDA 323, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 
2002. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 74 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1998cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ JMZBJ12R221465031, ВРСТА ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. 
ОЗНАКА 188-M-311 
 

1.4.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-  
ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

- ВОЗИЛО 4: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО OPEL ZAFIRA , ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 
2010. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 110 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1898cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ W0L0AHM75AG039714, ВРСТА ГОРИВА ДИЗЕЛ, 
РЕГ. ОЗНАКА М30-А-941 
 

1.4.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 5: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО VOLKSWAGEN PASSAT , ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 2008. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 103 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ WVWZZZ3CZ8P102834, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА 480-T-326 
 

- ВОЗИЛО 6: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO , ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 
2007. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 44 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА            
1242 cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ ZFA18800001012095, ВРСТА ГОРИВА БЕНЗИН, РЕГ. 
ОЗНАКА Е53-T-689 

 
1.4.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ: 

- ВОЗИЛО 7: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OCTAVIA , ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2002. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 66 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1896cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBCG11U538674229, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА 491-M-715 
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1.4.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И 
СПОРТА: 

- ВОЗИЛО 8: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FORD MONDEO, ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2008. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 105 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1997cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ WF0DXXGBBD8K72461, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА 192-К-814 
 

1.4.7. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 9: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО CITROEN C4 GRAND PICASSO, 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2011. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 82 kW, 
РАДНИ ОБИМ МОТОРА 1600cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ VF7UA9HRBBJ699558, 
ВРСТА ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА M96-J-756 

 
- ВОЗИЛО 10: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OKTAVIA , ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 2001. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 55 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1900cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBCG11U038669732, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА E74-J-897 

 
1.4.8. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 11: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО CITROËN C5, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 

2010. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 103 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1997cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ VF7RDRHF8AL554899, ВРСТА ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. 
ОЗНАКА K30-E-017 

 
1.4.9. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 12: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OKTAVIA , ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2012. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 81 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBBN2176D2016488, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА Т12-М-501 

 
1.4.10. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 13: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО AUDI A4 , ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 

2010. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 105 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ WAUZZZ8KXBN004907, ВРСТА ГОРИВА ДИЗЕЛ, 
РЕГ. ОЗНАКА O61-O-572 
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1.4.11. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 14: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OKTAVIA , ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 2014. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 110 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBAJ4NE8E0189372, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА 094-K-006 

 
1.4.12. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 
 
- ВОЗИЛО 15: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OCTAVIA TDI , ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 2010. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 103 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBBE21Z0B2011669, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА A19-J-759 

 
-  ВОЗИЛО 16: ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЛАДА НИВА, ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 2006. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 59 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1690cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ XTA21310060068905, ВРСТА 
ГОРИВА БЕНЗИН,  РЕГ. ОЗНАКА 956-Ј-155 

 
1.4.13. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 
- ВОЗИЛО 17: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО VOLKSWAGEN TIGUAN , ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2011. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 103 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА  1968 cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ WVGZZZ5NZBW564645, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА M71-T-176 

 
-  ВОЗИЛО 18: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО VOLKSWAGEN PASSAT , ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2009. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 103 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ WVWZZZ3CZAP015256, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА E23-E-855 

 
1.4.14. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ: 
 
- ВОЗИЛО 19: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО VOLKSWAGEN CADDY , ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2011. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 75 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА  1598 cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ WV2ZZZ2KZBX288742, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА E17-K-572 
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-  ВОЗИЛО 20: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО OPEL ASTRA, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 
2013. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 85 kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1598cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ W0L0AHL48E2024177, ВРСТА ГОРИВА БЕНЗИН, 
РЕГ. ОЗНАКА E53-T-692 

 
1.4.15. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
 
- ВОЗИЛО 21: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ŠKODA OCTAVIA, ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2014. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 110 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1968cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ TMBAJ4NE2F0025312, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА E81-O-625 
 

1.4.16. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ: 

-   ВОЗИЛО 22: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО SEAT TOLEDO , ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 2013. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 77 kW, РАДНИ 
ОБИМ МОТОРА 1598cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ VSSZZZNHZE1007490, ВРСТА 
ГОРИВА ДИЗЕЛ, РЕГ. ОЗНАКА Ј78-Е-710 

 
- ВОЗИЛО 23: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЛАДА НИВА, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 

2005. ГОДИНА, МАКСИМАЛНА СНАГА 59kW, РАДНИ ОБИМ МОТОРА 
1700cm³, БРОЈ ШАСИЈЕ XTA21214051782554, ВРСТА ГОРИВА БЕНЗИН, РЕГ. 
ОЗНАКА E38-J-619 

 
1.5. Мјесто пружања услуга  
 
Мјесто извршења услуга одржавања возила је локација аутомеханичарске радионице 
понуђача, с којим уговорни орган потпише оквирни споразум, и локација подуговарача 
уколико је исти ангажован за извршење дијела уговора. 
 
Понуђачи чије се мјесто сервисирања возила (сервис у коме ће пружати услуге 
сервисирања возила) налази на удаљености мањој од 20 километара од сједишта 
Уговорног органа нису дужни рачунати оперативни трошак у Обрасцу за цијену понуде 
- АНЕКС 2 тј. могу узети да је његова вриједност једнака 0 (нула) КМ. До 20 
километара удаљености од сједишта Уговорног органа, уговорни орган прихвата да 
оперативни трошак иде на његов рачун, јер у том радијусу возила Уговорног органа 
врше свaкодневно кретање, тако да одлазак на сервис не условљава стварање додатних 
трошкова.  
 
1.6. Возило се доставља у сервис изабраног понуђача без обавезе заказивања термина, 
осим у случају да се ради о већим поправкама које захтијевају скидање мотора и 
мјењача. 
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1.7. Након прегледа возила, изабрани понуђач је дужан израдити предрачун према 
цијенама из прихваћене понуде. У случају да уговорни орган прихвати 
предрачун, на основу истог потписује се уговор, са свим битним елементима за 
појединачну набавку. Рок за извршење услуге тече од дана пријема уговора од стране 
одабраног понуђача, а према року из прихваћеног предрачуна. Одабрани понуђач се 
обавезује потписати достављени уговор и два потписана примјерка вратити уговорном 
органу у року од 48 часова од пријема.  
 
1.8. Начин плаћања 

Фактурисање се врши организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци (у 
даљем тексту: Корисници) за кога је услуга извршена, на основу склопљеног уговора. 
Корисници врше плаћања понуђачу за извршену услугу на основу фактуре и радног 
налога потписаног од стране одговорног лица Корисника за кога је услуга 
извршена. Плаћање изабраном понуђачу ће се вршити у року до 30 дана од дана 
пријема фактуре на протокол Корисника. 
 
Нема авансног плаћања током трајања оквирног споразума.  
 
У случају да уговорни орган касни са плаћањем, али да је кашњење резултат 
пропуштања предузимања радњи за које је уговорни орган одговоран, понуђач ће моћи 
наплатити законску затезну камату.   

 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 
 
2.1. Да би учествовали у процедури јавне набавке понуђачи морају испуњавати сљедеће 
услове: 

2.1.1. У складу са чланом 45. Закона, понуда ће бити одбијена ако понуђач: 

а) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања 
и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован; 

б) није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у 
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је 
регистрован; 

 2.1.2. У складу са чланом 46. Закона, понуђачи морају бити регистровани за 
обављање професионалне дјелатности која је предмет јавне набавке. 
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2.2. Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да 
испуњавају услове тражене тачком 2.1. тендерске документације за достављање понуда, 
и то:  

 2.2.1. Изјаву овјерену од надлежног органа (орган управе или нотар), у складу са 
формом која је прилог ТД – Анекс 5, а као доказ личне способности понуђача. Изјава не 
смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде. 

Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан 
доставити сљедећа документа у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави из 
тачке 2.2.1. ТД, и то: 

 
а)  увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је 
понуђач измирио доспјеле обавезе које се односе на доприносе за пензијско-
инвалидско и здравствено осигурање; 
 
б)  увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је 
понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних 
пореза. 

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно 
одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду 
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује својe 
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза 
или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије 
доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе и тај 
понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.  
 
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом.  
У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је 
дужан доставити у року од 5 дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог 
поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач морају бити у 
оригиналу или овјерене копије, с тим да датум издавања оригинала не може бити 
старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде.  
 
Понуђач може уз изјаву у вези члана 45. Закона – Анекс 5, тј. уз своју понуду, одмах 
доставити и тражене доказе који су наведени у изјави. Овим се понуђач ослобађа 
обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран као најповољнији у овом 
поступку јавне набавке. У случају да понуђач достави тражене доказе без изјаве у вези 
члана 45. Закона – Анекс 5, понуда ће бити одбачена. 
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 2.2.2. У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у 
складу са чланом 46. Закона, понуђач уз понуду мора доставити актуелни извод из 
судског регистра или одговарајућег професионалног или другог регистра земље у којој 
је регистрован или да обезбиједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се 
доказује његово право да обавља професионалну дјелатност, која је у вези са предметом 
набавке. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти у БиХ су 
издати.  

Докази који се достављају не смију бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана 
предавања понуде и морају бити оригинали или овјерене копије код надлежног органа. 
У случају да се у понуди не доставе наведени докази о способности обављања 
професионалне дјелатности из ове тачке ТД или се не доставе на начин како је напријед 
тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведених 
услова за квалификацију. 

2.2.3. У сврху доказивања економско-финансијске способности (члан 47. Закона) 
сви понуђачи су дужни доставити попуњену и од стране понуђача овјерену изјаву, која 
је саставни дио ТД – Анекс 6. Достављена изјава не може бити старија од 15 дана од 
дана предаје понуде у овом поступку јавне набавке.  
 
Сви понуђачи су дужни доставити сљедећи доказ у сврху доказивања чињеница 
потврђених у изјави у тачки 2.2.3. ТД, и то: 
 

а) биланс успјеха за 2017. годину из којег је видљиво да је понуђач пословао 
позитивно, односно да није пословао са губитком (обична копија). 

 
Понуђач који буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке дужан је, у 
року од 5 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне 
набавке, доставити оригинал или овјерену копију документа траженог у тачки а). 

Напомена: Понуђач може уз изјаву у вези са чланом 47. Закона – Анекс 6, тј. уз своју 
понуду одмах доставити оригинал или овјерену копију траженог доказа који је наведен 
у изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде 
изабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке. У случају да понуђач достави 
тражени доказ без изјаве у вези са чланом 47. Закона – Анекс 6, понуда ће бити 
одбачена. 

2.2.4. У сврху доказивања техничке и професионалне способности (члан 50. 
Закона) сви понуђачи су дужни доставити попуњену и од стране понуђача овјерену 
изјаву, која је саставни дио ТД – Анекс 7. Достављена изјава не може бити старија од 15 
дана од дана предаје понуде у овом поступку јавне набавке.   
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Сви понуђачи су дужни доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница 
потврђених у изјави, и то: 

а) списак извршених уговора у посљедњe двије године (2016. и 2017. година), 
чији су карактер и комплексност слични предмету набавке, чија збирна 
вриједност уговора износи најмање 20.000,00 КМ без ПДВ-а; Списак треба да 
буде потписан и овјерен од стране овлашћеног лица понуђача и да садржи 
сљедеће податке: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, 
предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора 
(обична копија), 
 
б) потврду о реализацији једног уговора са списка извршених уговора, у 
вриједности од најмање 10.000,00 КМ без ПДВ-а; Потврда треба да буде издата 
од стране наручиоца за кога су извршене услуге и да садржи сљедеће податке: 
назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, 
вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно 
извршеном уговору (обична копија) ,  

 
в) изјаву о посједовању уређаја за ласерско центрирање трапа (обична копија), 

 
г) изјаву о посједовању уређаја за компјутерску дијагностику (обична копија), 
 
д) изјаву о посједовању уређаја за монтажу и баланс гума (обична копија), 

 
ђ) изјаву о посједовању дизалица за дизање комплетног аута (обична копија). 
 

Понуђач који буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке дужан је, у 
року од 5 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне 
набавке, доставити оригинале или овјерене копије докумената тражених у овој тачки. 

Напомена: Понуђач може уз изјаву у вези са чланом 50. Закона – Анекс 7, тј. уз своју 
понуду одмах доставити оригинале или овјерене копије тражених доказа који су 
наведени у изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако 
буде изабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке. У случају да понуђач 
достави тражени доказ без изјаве у вези са чланом 50. Закона – Анекс 7, понуда ће бити 
одбачена. 
 
2.3. У складу са чланом 45. став (5) Закона, Уговорни орган може одбити понуду и 
уколико утврди да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен током 
периода од три године прије почетка поступка, а који Уговорни орган може доказати на 
било који начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу 
битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка 
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штете или других сличних посљедица, због намјере или немара привредног субјекта, 
одређене тежине. 
 
2.4. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, 
Уговорни орган ће одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или 
намјерава дати садашњем или бившем запосленику Уговорног органа поклон у виду 
новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки 
поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у 
писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, 
те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке. 
 
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 
нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци, 
овјерену од стране надлежног органа (орган управе или нотар). Изјава је прилог овој ТД 
(Анекс 8). 
 
2.5. Група понуђача 

Ако се ради о групи понуђача, образац за понуду садржи податке за сваког члана групе 
понуђача, уз обавезну назнаку члана групе понуђача који је овлашћен за комуникацију 
са уговорним органом. 

У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену испуњености 
квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на сљедећи начин: 

- услове који су наведени под тачком 2.2.1. и 2.2.2. ТД мора испуњавати сваки 
члан групе понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора 
доставити документацију којом доказују испуњавање постављених услова, на 
начин на који су предвиђени да се достављају докази, 
 

- услове који су наведени под тачком 2.2.3. и 2.2.4. морају испуњавати сви чланови 
групе заједно, те је довољно да један од чланова достави доказе у смислу 
испуњавања наведених услова, 
 

- сваки члан групе је дужан доставити овјерену изјаву из члана 52. Закона, на 
начин описан у тачки 2.4. ТД. 

 
Група понуђача која жели учествовати у овом поступку јавне набавке дужна је 
доставити оргинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу понуђача 
ради учешћа у поступку јавне набавке. Наведени правни акт мора садржавати: ко су 
чланови групе понуђача са тачним идентификационим елементима, ко има право 
иступа, представљања и овлашћење за потписивање уговора у име групе понуђача као и 
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утврђену солидарну одговорност између чланова групе понуђача за обавезе које 
преузима група понуђача.  

Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не може 
учествовати и самостално са својом понудом у истом тендеру, нити као члан друге 
групе понуђача, односно поступање супротно захтјеву Уговорног органа ће имати за 
посљедицу одбијање свих понуда у којима је тај понуђач учествовао. 

Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку 
јавне набавке. 

2.6. Понуђачи – физичка лица 

У случају да понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц) 
Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је 
доставити сљедеће доказе: 

а) потврда надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионо-
инвалидско осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико има 
запослених у радном односу), 
 
б) потврда надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као 
физичко лице регистровано за самосталну дјелатност.  

 
НАПОМЕНА: Понуђач може уз изјаву у вези са чланом 45. Закона – Анекс 5, тј. уз 
своју понуду, одмах доставити и тражене доказе који су наведени у изјави. Овим се 
понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран као 
најповољнији у овом поступку јавне набавке. У случају да понуђач достави тражене 
доказе без изјаве у вези са чланом 45. Закона – Анекс 5, понуда ће бити одбачена као 
неприхватљива. 
 
У случају да понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц) 
Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова професионалне способности дужан 
је доставити сљедеће доказе: 

а) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе да је регистрован и да 
обавља дјелатност за коју је регистрован. Потврда која се доставља не смије бити 
старија од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана предавања понуде и мора бити 
оригинал или овјерена копија код надлежног органа. 

 
Поред доказа о личној и професионалној способности, дужан је доставити тражени 
доказе из тачке 2.2.3, 2.2.4. и 2.4. ТД. 
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3. ЗАХТЈЕВИ  ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА 

Понуда, сви документи и кореспонденција у вези са понудом између понуђача и 
Уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 
Херцеговини. Штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља 
понуђач могу бити на другом језику, али у том случају прилаже и превод за језик са 
којег се преводи. 
 
4. САДРЖАЈ И ПРИПРЕМА ПОНУДА 
 
4.1. Понуда треба да садржи сљедеће: 
 
            а)  Попуњен образац за понуду (Анекс 1), 

б)  Попуњен образац за цијену понуде (Анекс 2), 
в)  Нацрт оквирног споразума попуњен подацима из понуде (Анекс 3), 
г)  Повјерљиве информације (Анекс 4), 
д) Изјаву о личној способности понуђача, на основу члана 45. Закона, према 
захтјеву из тачке 2.2.1. ТД (Анекс 5), 
ђ) Изјаву о економско-финансијској способности понуђача са доказом, на основу 
члана 47. Закона, према захтјеву из тачке 2.2.3. ТД (Анекс 6), 
е) Изјаву техничке и професионалне способности понуђача са доказима, на 
основу члана 50. Закона, према захтјеву из тачке 2.2.4. ТД (Анекс 7), 
ж) Писмену изјаву понуђача из члана 52. Закона, овјерену од стране надлежног 
органа (орган управе или нотар) (Анекс 8), 
з) Доказ о способности обављања професионалне дјелатности, на основу члана 
46. Закона, према захтјеву из тачке 2.2.2. ТД, 
и) Пуномоћ за потписника понуде, ако понуду не потписује овлашћени 
заступник понуђача који је наведен у достављеном доказу из тачке 2.2.2. ове ТД, 
ј) Пуномоћ за овлашћеног представника групе понуђача и правни акт о 
удруживања у групу понуђача, ако понуду доставља група понађача,  
к) Попис документације која је приложена уз понуду (може се доставити у било 
којем дијелу понуде). 

 
Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 
 
4.2. Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем понуде. 
Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
 
4.3. Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 
тинтом.  Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити 
израђена на начин да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијелова. Исправке 
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у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, 
уз навођење датума исправке. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући 
накнадно вађење или уметање листова. Понуда мора бити чврсто увезана и све стране 
понуде нумерисане. Под чврстим увезом се подразумијева да понуде морају бити 
увезане/укоричене у књигу или да понуда буде увезана у фасциклу са металним 
механизмом или увезана спиралним увезом и уз то осигурана јамствеником чији су 
крајеви причвршћени на првој или посљедњој страни утиснутим жигом или 
наљепницом овјереном печатом понуђача, како се не би манипулисало страницама 
понуде. Уколико понуда не буде чврсто увезана и нумерисана на горе наведени начин 
иста ће се сматрати неприхватљивом и биће одбачена из даљњег поступка набавке. 
Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин 
да се онемогући накнадно вађење или уметање листова на напријед описани начин. 
 
Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. 
који не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као 
дио понуде. Ако је понуда израђена од више дијелова понуђач мора у садржају понуде 
навести од колико се дијелова понуда састоји. Странице понуде се означавају бројем на 
начин да је видљив редни број странице. Када је понуда израђена од више дијелова, 
странице се означавају на начин да сваки сљедећи дио започиње редним бројем којим се 
наставља редни број странице којим завршава претходни дио. Изузетно од претходног 
става, понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је 
обезбијеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не 
мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у 
обавјештењу о набавци и овој ТД. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, 
каталоге и сл. који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не 
морају додатно нумерисати. 
 
4.4. Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којима ће читко писати 
„ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Копија понуде садржи сва документа 
која садржи и оригинал. У случају разлике између оригинала и копије понуде, 
вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде се може доставити и на медију за 
похрањивање података (CD, USB и сл.). Копија понуде се доставља заједно са 
оригиналом у једној коверти или у двије одвојене коверте које су опет упаковане у једну 
заједничку коверту или пакет. 
 
Понуде се предају на протокол Уговорног органа или путем поште, на адресу: 
Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, 
у затвореној коверти.  
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На коверти понуде мора бити назначено: 
- назив и адреса уговорног органа, 
- назив и адреса понуђача/групе понуђача на задњој страни коверте, 
- назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну набавку услуга 
одржавања возила за потребе Универзитета у Бањој Луци“, број набавке 516/18, 
- назнака „не отварај“. 
 

4.5. Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 
понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може 
у истом року одустати од своје понуде, достављањем Уговорном органу писане изјаве. 
Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о 
одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 
 
4.6. Понуде морају важити у трајању од 90 дана, рачунајући од истека рока за 
подношење понуда. У периоду важења понуде, Уговорни орган може захтијевати од 
понуђача, у писаној форми, да продужи период важења понуде до одређеног рока. 
Сваки понуђач има право одбити такав захтјев. Ако понуђач не одговори на писмени 
захтјев Уговорног органа у погледу продужења периода важења понуде или не пристане 
продужити рок важења понуде, сматра се да је понуђач одбио захтјев Уговорног органа, 
те се његова понуда не разматра у даљњем току поступка. Понуђач који пристане 
продужити период важења понуде, и о томе у писаној форми обавијести Уговорни 
орган, продужава период важења понуде. У периоду продужења важења понуде понуда 
се не може мијењати. 
 
4.7. Понуђачи морају направити списак информација које би се требале сматрати 
повјерљивим, уколико такве информације постоје (Анекс 4). Уколико понуђач достави 
непопуњен образац повјерљивих информација, значи да исте нема и његова понуда по 
том основу неће бити проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим 
податке, који се у складу са чланом 11. ЗЈН не могу прогласити повјерљивим, Уговорни 
орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена. 

5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

       Рок за достављање понуда је 16.04.2018. године до 11:00 часова. Јавно отварање понуда 
ће се одржати 16.04.2018. године у 12:00 часова, у просторијама Уговорног органа – 
зграда администрације, сала за састанке, Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе 
Петра Бојовића 1А, Бања Лука. Понуђачи или њихови овлашћени представници, као и 
сва друга заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. Информације које 
се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим понуђачима који су у 
року доставили понуде путем записника са отварања понуда, одмах, а најкасније у року 
од 3 дана. 
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 На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити сљедеће 
информације: 

- назив понуђача, 
- укупна цијена редовног сервиса без ПДВ-а наведена у понуди, 
- попуст на укупну цијену редовног сервиса без ПДВ-а наведен у понуди, ако је 
посебно исказан, 

- укупна цијена основних, резервних дијелова са уградњом без ПДВ-а наведена у 
понуди, 

- попуст на укупну цијену основних, резервних дијелова са уградњом без ПДВ-а  
наведен у понуди, ако је посебно исказан, 

- гарантни рок за услугу и резервне дијелове, 
- укупна цијена норма сата који се не односе на редован сервис и основне 
резервне дијелове без ПДВ-а наведена у понуди, 

- попуст на укупну цијену норма сата који се не односе на редован сервис и 
основне резервне дијелове без ПДВ-а наведен у понуди, ако је посебно исказан. 

  
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије 
отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име 
понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована 
лица присуствовати јавном отварању, али без права потписа записника или 
предузимања било којих правних радњи у име понуђача.  
 
6. КРИТЕРИЈУМ ДОДЈЕЛЕ OКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ЦИЈЕНА ПОНУДЕ 
 
6.1.  Оквирни споразум ће се додијелити понуђачу на основу критеријума економски 
најповољније понуде, према следећем редослиједу: 
 

1. Укупна цијена редовног сервиса .......................................................40 % 
2. Укупна цијена основних резервних дијелова са уградњом ............30 % 
3. Укупна цијена норма сата који се не односе на редован сервис  
и основне резервне дијелове ...............................................................20 % 

4. Гарантни рок за услугу и резервне дијелове ....................................10 % 
 
Бодови се додјељују у складу са следећом формулом: 
 

Т = G + S + P + R  

При чему је: 

Т - укупан број бодова 

            G -  број бодова који је понуђач добио за понуђену цијену редовног сервиса  



 

S - број бодова који
дијелова са уградњом

P -  број бодова који
односе на редован

 
R - број бодова који

резервне дијелове

Оквирни споразум се додјељује
основу критеријума економски

Ранг листа ће се утврдити у

1. Цијена редовног
 

Максималан број бодова (
редовног сервиса без ПДВ
бодова, према сљедећој формули

 [40] 

При чему је: 

G – број бодова који

Gт – најнижа цијена

Gl – цијена редовног

(40) максималан број
цијену редовног сервиса

Упутство за рачунање цијене
2 - Табеле 1 -  Цијена редовног
 
CRS=UCRS +OT 
 
CRS – укупна цијена редовног
UCRS - укупна цијена редовних
OT - оперативни трошак 
 
Рачунање оперативног трошка

OT=BRS x 1.90 x BPK x 10

који је добио понуђач за понуђену цијену
са уградњом 

бодова који је добио понуђач за понуђену цијену норма
редован сервис и основне резервне дијелове 

бодова који је добио понуђач за понуђени гаран
дијелове 

додјељује понуђачу који је добио највиши укупан
економски најповољније понуде. 

утврдити у складу са сљедећом формулом: 

редовног сервиса (G) 

бодова (40) ће се додијелити понуђачу који је понудио
без ПДВ-а. Други понуђачи ће у складу с тим

сљедећој формули: 

бодова који је понуђач добио за понуђену цијену редовног

цијена редовног сервиса која је понуђена у поступку

редовног сервиса која је предложена у понуди која

максималан број бодова који је додијељен понуђачу који
редовног сервиса. 

рачунање цијене редовног сервиса из Обрасца за цијену
Цијена редовног сервиса: 

редовног сервиса 
цијена редовних сервиса на годишњем нивоу 

 

оперативног трошка: 

BRS x 1.90 x BPK x 10 
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цијену основних резевних 

цијену норма сата који се не 

гарантни рок за услугу и 

највиши укупан број бодова, на 

понудио најнижу цијену 
с тим добити мањи број 

цијену редовног сервиса  

поступку набавке 

понуди која је предмет оцјене 

понуђачу који је понудио најнижу 

за цијену понуде Анекс 
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                    100 

OT = оперативни трошак 

BRS = број редовних сервиса (на годишњем нивоу) 

BPK = број пређених километара у доласку и одласку са сервиса од мјеста сједишта 
Уговорног органа до мјеста гдје се налази сервис 
 
10/100 - просјечна потрошња возила код Уговорног органа на 100 километара 

1,90 - просјечна цијена горива  за обрачун оперативног трошка 

Примјер: 

У примјеру за попуњавање табеле за израчун цијене редовног сервиса, све наведене 
цијене су случајно изабрани бројеви да би се показала методика рада и што више 
појаснио начин попуњавања дате табеле. Свака сличност је сасвим случајна. 

Ред. 
број 

МАРКА –ТИП 
ВОЗИЛА 

Број 
потребних 
редовних 
сервиса у 
току једне 
године 

 

Цијена редовног сервиса по 
возилу (замјена уља и 

филтера који се мијењају у 
редовном сервису за одређено 
возило и рад на редовном 

сервису) 

Укупна 
цијена 
редовних 
сервиса у 
току једне 
године по 
возилу – 
UCRS         
(5*6) 

Оперативни 
трошак - ОТ 

1 2 5 6 7 8 

1. Возило 1 3 185,00 555,00 52,44 

2. Возило 2 4 150,00 600,00 69,92 

3. Возило 3 2 220,00 440,00 34,96 

УКУПНО ∑1-3: 
UCRS= 

1.595,00 
ОТ= 

157,32 

А 
УКУПНА ЦИЈЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-А: 

(UCRS + OT) 
1.752,32 

Б ПОПУСТ 10% ИЛИ 175,23 

В 
УКУПНА ЦИЈЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-А 

СА ПОПУСТОМ (А-Б) 
1.577,09 

 



 

Ако се мјесто сервисирања
од Бања Луке 46 километар
горе дате табеле видимо да
годишњем нивоу тј. BRS=3 
добијамо да цијена оперативног
годишњем нивоу за поменуто

OT1= BRS x 1,90 x BPK x 10

                    100                                    100

OT2 =  BRS x 1,90 x BPK x 10

                     100                                   100

OT3 = BRS x 1,90 x BPK x 10

100                                
 

2. Цијена основних
 
Максималан број бодова (
основних резевних дијелова
добити мањи број бодова, према

 [30] 

При чему је: 

S – број бодова који
дијелова са уградњом

Sт – најнижа цијена
поступку набавке 

Sh – цијена основних
понуди која је предмет

(30) максималан број
цијену основних резервних

 

 

 

сервисирања возила налази на примјер у неком мјесту
километара у једном правцу из тог произилази да
видимо да поменуто ауто број 1, треба да уради 3 

BRS=3 кад све то уврстимо у формулу за 
оперативног трошка приликом  одласка и повратка
поменуто ауто износи: 

x BPK x 10 =  3 x 1,90 x 92 x 10 = 52,44 KM 

100                                    100 

0 x BPK x 10 = 4 x 1,90 x 92 x 10 = 69,92 KM 

100                                   100 

0 x BPK x 10 = 2 x 1,90 x 92 x 10  = 34,96 KM 

                                10 

основних резевних дијелова са уградњом (Ѕ) 

бодова (30) ће се додијелити понуђачу који је понудио
дијелова са уградњом без ПДВ-а. Други понуђачи
бодова, према сљедећој формули: 

бодова који је понуђач добио за понуђену цијену основних
уградњом 

цијена основних резервних дијелова са уградњом
 

основних резервних дијелова са уградњом која
предмет оцјене 

максималан број бодова који је додијељен понуђачу који
резервних дијелова  са уградњом 
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мјесту, чија је удаљеност  
произилази да је BPK=92 км. Из 

уради 3 редовна сервиса на 
формулу за оперативни трошак 

и повратка са сервиса на 

понудио најнижу цијену 
понуђачи ће у складу с тим 

цијену основних резервних 

уградњом која је понуђена у 

уградњом која је предложена у 

понуђачу који је понудио најнижу 



 

3. Цијена норма сата
дијелове (P) 

Максималан број бодова (
норма сата који се не односе
Други понуђачи ће у складу

[20] 

При чему је: 

P - број бодова који

Pl- најнижа цијена норме

Pt – цијена норме сата

(20) максималан број
цијену норме сата.

 4.  Гарантни рок за

Максималан број бодова
временски рок изражен у
дијелове. Други понуђачи
формули: 

При чему је: 

R – број бодова који
резервне дијелове 

Rl – најдужи гаранцијски
поступку набавке. 

Rт – гаранцијски рок
која је предмет оцјене

(10) максималан број
гаранцијски рок за услугу

6.2 Понуђачи могу понудити
преговарати. Цијене морају
понуде је фиксна у периоду

норма сата који се не односе на редован сервис

бодова (20) ће се додијелити понуђачу који је понудио
односе на редован сервис и основне резервне дијелове
складу с тим добити мањи број бодова, према сљедећој

ји је понуђач добио за понуђену цијену норме

цијена норме сата која је понуђена у поступку набавке

норме сата која је предложена у понуди која је предмет

максималан број бодова који је додијељен понуђачу који
сата. 

за услугу и резервне дијелове (R) 

бодова (10) ће се додијелити понуђачу који је
изражен у данима као вријеме гаранције за извршене
понуђачи ће у складу с тим добити мањи број бодова

� �
Rt

Rl
� 10 

бодова који је понуђач добио за понуђени гаранцијски
  

гаранцијски рок за услугу и резервне дијелове
 

гаранцијски рок  за услугу и резервне дијелове који је предложен
предмет оцјене 

максималан број бодова који је додијељен понуђачу који
рок за услугу и резервне дијелове 

понудити само једну цијену и не могу је мијењати
морају бити изражене у конвертибилним маркама

периоду трајања уговора. 
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сервис и основне резервне 

онудио најнижу цијену 
резервне дијелове без ПДВ-а. 
према сљедећој формули: 

цијену норме сата 

поступку набавке 

је предмет оцјене 

понуђачу који је понудио најнижу 

који је понудио најдужи 
извршене услуге и резервне 
број бодова, према сљедећој 

гаранцијски рок за услугу и 

дијелове која је понуђена у 

који је предложен у понуди 

понуђачу који је понудио најдужи 

мијењати. О цијени се неће 
конвертибилним маркама. Цијена из 
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6.3. У понуђену цијену треба укључити све трошкове, укључујући и припадајуће порезе.  
 
6.4. Ако Уговорни орган оцијени да је понуђена цијена неприродно ниска, писмено ће 
захтијевати од понуђача да образложи понуђену цијену, на начин прописан чланом 66. 
Закона. Ако понуђач Уговорном органу не понуди основано образложење, Уговорни 
орган ће одбацити понуду. 
 
Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке 
природе, уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће без одлагања 
понуђачу упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са поступком, са 
исправљеном грешком, под условом да је понуђач то одобрио у року који је одредио 
Уговорни орган. Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. 
Ако их понуђач као такве не прихвата, његова понуда се одбацује. 

Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима: 
 

а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима, у том 
случају предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не 
односи аритметичка грешка;  
б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије 
множењем јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће 
имати предност и потребно је исправити укупан износ; 
в) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем 
подизноса, подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ. 
 

6.5. Примјена преференцијалног третмана домаћег 
 
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман 
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 
домаћег, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ“ бр. 83/16). У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене 
домаћих понуда за преференцијални фактор од 10% за уговоре који се додјељују од 
2017. до 2018. године. 
 
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 
сједиштем у БиХ и код којих, у случају оквирног споразума о јавној набавци услуга, 
најмање 50% радне снаге за извршење оквирног споразума су резиденти из БиХ. 
 
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег у предметном поступку, понуђачи су дужни доставити потврду надлежне 
институције у БиХ којом се доказује да, најмање 50% радне снаге за извршење 
Оквирног споразума, су резиденти из БиХ. Тражена потврда мора бити достављена у 
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оригиналу или овјереној копији не старијим од три мјесеца рачунајући од дана 
достављања понуде. 
 
7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци Уговорног органа о резултату поступка 
јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то путем 
електронске поште/е-пошта, телефакса, поште или непосредно. Уз обавјештење о 
резултатима поступка Уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору 
најповољнијег понуђача/одлуку о поништењу поступка набавке и записник о оцјени 
понуда. 
 
8. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ПОДУГОВАРАЊЕ 

Уговорни орган ће са најповољнијим понуђачем закључити оквирни споразум, и то у 
року до 10 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору 
најповољније понуде. Основни елементи оквирног споразума садржани су у Анексу 3 - 
Нацрт оквирног споразума који понуђачи требају доставити уз понуду. Оквирни 
споразум ће се закључити у складу са условима из тендерске документације, 
прихваћеном понудом и Законом о облигационим односима. 

Оквирни споразум ће се закључити у складу са условима из Тендерске документације, 
прихваћеном понудом и Законом о облигационим односима. 
 
У току трајања Оквирног споразума, закључиваће се појединачни уговори, с тим да 
укупна вриједност по свим склопљеним уговорима неће прећи укупну вриједност 
Оквирног споразума.  
 
Понуђачима је дозвољено подуговарање, у складу са условима прописаним чланом 73. 
Закона. Подуговарач је привредни субјект који за одабраног понуђача, с којим је 
Уговорни орган закључио оквирни споразум, испоручује опрему која је повезана с 
предметом набавке. Понуђач који има намјеру подуговарања дужан је у обрасцу за 
понуду навести назив подуговарача и/или дио оквирног споразума који намјерава дати у 
подуговор (најмање једну од ове двије информације, чиме је изразио намјеру 
подуговарања). Понуђач којем је додијељен оквирни споразум неће склапати подуговор 
ни о једном битном дијелу оквирног споразума без претходног писменог одобрења 
Уговорног органа. Елементи оквирног споразума који се подуговарају и идентитет 
подуговарача обавезно се саопштавају Уговорном органу благовремено, прије склапања 
подуговора. Уговорни орган може извршити провјеру квалификација подуговарача у 
складу с чланом 44. Закона и обавијестити понуђача о својој одлуци најкасније у року 
од 15 дана од дана пријема обавјештења о подуговарачу. У случају одбијања 
подуговарача, Уговорни орган дужан је навести објективне разлоге одбијања. Након 
што Уговорни орган одобри подуговарање, понуђач којем је додијељен оквирни 
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споразум дужан је прије почетка реализације подуговора доставити Уговорном органу 
подуговор закључен с подуговарачем, као основ за непосредно плаћање подуговарачу, и 
који као обавезне елементе мора садржавати сљедеће: 
 

а)  услуге које ће извести и/или робе које ће испоручити подуговарач; 
б)  предмет, количину, вриједност, мјесто и рок испоруке робе или рок извршења 
услуге; 
в) податке о подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број 
трансакцијског рачуна и назив банке код које се води. 

   
Одабрани понуђач мора свом рачуну приложити рачуне, својих подуговарача које је 
претходно потврдио. Добављач којем је додијељен оквирни споразум сноси пуну 
одговорност за реализацију појединачних наруџбеница/уговора по оквирном споразуму. 
 
9. ГАРАНЦИЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговорни орган неће тражити гаранцију за добро извршење уговора. 
 
10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

У случају да је Уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 
Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу Уговорном органу, на 
начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.  

За све што није предвиђено овом ТД, примјењују се директно одредбе Закона о јавним 
набавкама БиХ и подзаконских аката.  
 
11. АНЕКСИ: 
 
Анекс 1 - Образац за понуду 
Анекс 2 - Образац за цијену понуде - услуге 
Анекс 3 - Нацрт Оквирног споразума 
Анекс 4 - Повјерљиве информације 
Анекс 5 - Изјава из члана 45. Закона 
Анекс 6 - Изјава из члана 47. Закона 
Анекс 7 - Изјава из члана 50. Закона               
Анекс 8 – Изјава из члана 52. Закона   
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АНЕКС 1 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 
 

Број набавке: 516/18 
Број обавјештења на порталу јавних набавки: _______________ 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД, 
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1А 
 
ПОНУЂАЧ:___________________________________________________________ 
(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача уписују се исти подаци за све чланове групе 
понуђача као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који 
је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе 
понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне 
набаве. 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 
Име и презиме   

Адреса  

Телефон 
 

Факс 
 

Е – mail  
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 
представник групе понуђача.  
 
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и који је објављен на порталу јавних 
набавки, број Обавјештења о набавци ________________________, дана _____________, 
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:  
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1. У складу са садржајем и захтјевима из Тендерске документације број:                  
ЈН/05-3.516-1/18, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих 
резерви или ограничења.  
 
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из Тендерске документације за јавну набавку 
услуга одржавања возила за потребе Универзитета у Бањој Луци, у складу са условима 
утврђеним у Тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без 
икаквих резерви или ограничења.  
 
3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
 
Назив и сједиште подуговарача: ____________________________ и/или дио Оквирног 
споразума који се намјерава подуговарати: _________________________. 
 
4. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) ____________________КМ  
Попуст који дајемо на цијену понуде без ПДВ-а ______ % или ______________КМ  
Цијена наше понуде са попустом (без ПДВ-а) ______________________КМ 
 
У прилогу се налази и Образац за цијену наше понуде - услуге, који је попуњен у складу 
са захтјевима из Тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 
Обрасца за цијену понуде - услуге, релевантна је цијена без ПДВ-а из Обрасца за цијену 
понуде - услуге.  
 
5. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  
третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно): 
 
ОПЦИЈА 1: Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и 
најмање 50 % радне снаге за извршење Оквирног споразума су резиденти из БиХ, а 
докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су 
тражени Тендерском документацијом су у саставу понуде. 
 
ОПЦИЈА 2: Предузеће које доставља ову понуду не може примијенити 
преференцијални фактор домаћег, те се на понуду не примјењују одредбе о 
преференцијалном третману домаћег. 
 
6. Ова понуда важи ________________________ (број дана или мјесеци се уписују и 
бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан 
словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до […../…../…..] (датум).  
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7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:  
 
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне, економско-финансијске и 
техничке и професионалне способности, који су тражени Тендерском документацијом и 
у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди;  
 
Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача: […………………]  
 
Потпис овлашћеног лица: […………………………]  
 
Мјесто и датум: [……………………………...….]  
 
Печат предузећа:  
 
Уз понуду је достављена сљедећа документација: [Попис достављених докумената, 
изјава и образаца са називима истих] 
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          АНЕКС 2 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ 

Назив понуђача:  __________________________________________ 
Понуда број __________________________________________ 
Датум:__________________________________________ 
 

Табела 1 -  Цијена редовног сервиса 
 

Ред. 
број 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА 

Број 
потребних 
редовних 

сервиса у току 
једне године 

 

Цијена редовног сервиса 
по возилу (замјена уља и 
филтера који се мијењају 
у редовном сервису за 

одређено возило и рад на 
редовном сервису) 

Укупна цијена 
редовних 

сервиса у току 
једне године по 
возилу– UCRS         

(3*4) 

Оперативни 
трошак - ОТ 

1 2 3 4 5 6 

1. ВОЗИЛО БРОЈ 1 3    

2. ВОЗИЛО БРОЈ 2 7    

3. ВОЗИЛО БРОЈ 3 2    

4. ВОЗИЛО БРОЈ 4 4    

5. ВОЗИЛО БРОЈ 5 2    

6. ВОЗИЛО БРОЈ 6 1    

7. ВОЗИЛО БРОЈ 7 3    

8. ВОЗИЛО БРОЈ 8 4    

9. ВОЗИЛО БРОЈ 9 3    

10. ВОЗИЛО БРОЈ 10 1    
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11. ВОЗИЛО БРОЈ 11 3    

12. ВОЗИЛО БРОЈ 12 2    

13. ВОЗИЛО БРОЈ 13 5    

14. ВОЗИЛО БРОЈ 14 1    

15. ВОЗИЛО БРОЈ 15 4    

16. ВОЗИЛО БРОЈ 16 1    

17. ВОЗИЛО БРОЈ 17 4    

18. ВОЗИЛО БРОЈ 18 5    

19. ВОЗИЛО БРОЈ 19 3    

20. ВОЗИЛО БРОЈ 20 1    

21. ВОЗИЛО БРОЈ 21 5    

22. ВОЗИЛО БРОЈ 22 5    

23. ВОЗИЛО БРОЈ 23 3    

УКУПНО ∑1-23: UCRS= OT= 

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-А: (UCRS + OT)  
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Табела 2 -  Цијена основних резервних дијелова са уградњом  

Образац за цијену: возило број 1 

  

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA FABIA БЕНЗИН 51  1198 2008 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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 Образац за цијену: возило број 2 

 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE ДИЗЕЛ 77 1896 2010 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 3 

 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. MAZDA 323 ДИЗЕЛ 74 1998 2002 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 4 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. OPEL ZAFIRA ДИЗЕЛ 110 1898 2010 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 5 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. VOLKSWAGEN PASSAT ДИЗЕЛ 103 1968 2008 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 6 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. FIAT PUNTO БЕНЗИН 44 1242 2007 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 7 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OCTAVIA  ДИЗЕЛ 66 1896 2002 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 8 

  

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. FORD MONDEO ДИЗЕЛ 105 1997 2008 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 9 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. CITROEN C4 GRAND PICASSO ДИЗЕЛ 82 1600 2011 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 10 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OKTAVIA ДИЗЕЛ 55 1900 2001 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 11 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. CITROËN C5 ДИЗЕЛ 103 1997 2010 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 12 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OKTAVIA ДИЗЕЛ 81 1968 2012 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 13 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. AUDI A4 ДИЗЕЛ 105 1968 2010 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 14 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OKTAVIA ДИЗЕЛ 110 1968 2014 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 15 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OCTAVIA TDI ДИЗЕЛ 103 1968 2010 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 16 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ЛАДА НИВА БЕНЗИН 59 1690 2006 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 17 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. VOLKSWAGEN TIGUAN ДИЗЕЛ 103 1968 2011 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 18 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. VOLKSWAGEN PASSAT ДИЗЕЛ 103 1968 2009 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 19 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. VOLKSWAGEN CADDY ДИЗЕЛ 75 1598 2011 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 20 

 

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. OPEL ASTRA БЕНЗИН 85 1598 2013 

 

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 21 

  

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ŠKODA OCTAVIA  ДИЗЕЛ 110 1968 2014 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 22 

  

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. SEAT TOLEDO ДИЗЕЛ 77 1598 2013 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Образац за цијену: возило број 23 

  

Ред 
број  

 

МАРКА –ТИП ВОЗИЛА Врста горива Снага (кW) 
Радни обим 
мотора (cm³) 

Година 
производње 

1. ЛАДА НИВА  БЕНЗИН 59 1700 2005 

  

Ред. 
број 

ОПИС УСЛУГЕ 

Вријеме замјене 
резервног дијела у 

временским 
јединицама      

(100 јединица=1 
сат) 

Норма-час 
цијена рада за 

100 временских 
јединица без 

ПДВ-а  

Укупна цијена 
услуге 
уградње 
резервног 
дијела 

5=(3/100)x4 

Јединична 
цијена 

резервног 
дијела без 
ПДВ-а   

Укупна 
вриједност 
резервног 
дијела и 
рада на 

уградњи без 
ПДВ-а 

7=5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замјена диск плочица 
предњих      

2 
Замјена диск плочица 
задњих или пакни      

3 
Замјена дискова 
предњих      

4 
Замјена дискова или 
добоша задњих      

5 Замјена кугли 
     

6 Замјена селена 
     

7 
Замјена зупчастог 
ремена са припадајућим 
сетом 

     

8 Подешавање оптике 
     

9 
Замјена лежаја предњег 
точка      

10 
Замјена лежаја задњег 
точка      

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И РАДА НА УГРАДЊИ БЕЗ ПДВ-А: 
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Н А П О М Е Н А: 

Цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (КМ). 

Узети омјер да 100 временских јединица износи 1сат. 

Ако се деси да неки аутомобил нема неки од побројаних дијелова у свом саставу, ставити да вриједности  у табели  буду 
нула. 

 
ОБРАЗАЦ 

за укупну цијену основних резервних дијелова и рада на уградњи тих дијелова за сва возила 
 
 

Ред. број МАРКА –ТИП ВОЗИЛА 
Укупна вриједност резервних дијелова и рада 

на уградњи  без ПДВ-а: 

1. ВОЗИЛО БРОЈ 1   

2. ВОЗИЛО БРОЈ 2   

3. ВОЗИЛО БРОЈ 3   

4. ВОЗИЛО БРОЈ 4   

5. ВОЗИЛО БРОЈ 5   

6. ВОЗИЛО БРОЈ 6   

7. ВОЗИЛО БРОЈ 7   

8. ВОЗИЛО БРОЈ 8   

9. ВОЗИЛО БРОЈ 9   

10. ВОЗИЛО БРОЈ 10   

11. ВОЗИЛО БРОЈ 11   

12. ВОЗИЛО БРОЈ 12   

13. ВОЗИЛО БРОЈ 13   

14. ВОЗИЛО БРОЈ 14   

15. ВОЗИЛО БРОЈ 15   

16. ВОЗИЛО БРОЈ 16   

17. ВОЗИЛО БРОЈ 17   
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18. ВОЗИЛО БРОЈ 18   

19. ВОЗИЛО БРОЈ 19 

20. ВОЗИЛО БРОЈ 20 

21. ВОЗИЛО БРОЈ 21 

22. ВОЗИЛО БРОЈ 22 

23. ВОЗИЛО БРОЈ 23 

УКУПНО ∑1-23:   

 
Н А П О М Е Н А: Вриједности у ову табелу унијети из обрасца за цијену за свако 
возило појединачно тј. за возило број 1 до броја 23, гдје редни бројеви у горњој табели 
одговарају образцу за цијену возила. 
 
Примјер: Редни број 4 у горњој табели је возило број 4 - OPEL ZAFIRA, док се образац 
за цијену возила број 4 исто односи на поменуто ауто OPEL ZAFIRA. 
 
Табела 3 -  Цијена норма сата за услуге које нису побројане у обрасцима за редовни 

сервис и основне резервне дијелове 

Ред. 
број 

Опис 
Количина 
норма сати 

Јединична 
цијена норма 
сата без ПДВ-а 

Укупна цијена норма 
сата без ПДВ-а (3*4) 

1 2 3 4 5 

1. 
Цијена норма сата  за услуге које нису побројане 
у обрасцима за основне резервне дијелове и 
редовни сервис 

350   

 

Табела 4 -  Гарантни рок за услугу и резервне дијелове 

Ред. 
број 

Опис 
Вријеме које понуђач нуди као гаранцију за 

извршене услуге и уграђене резервне 
дијелове (изражено у данима) 

1. Гарантни рок за услугу и резервне дијелове  
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ  

ЗБИРНА ТАБЕЛА (ТАБЕЛА 1, ТАБЕЛА 2, ТАБЕЛА 3) 

Редни 
број 

Опис  
Укупна цијена 
без ПДВ-а 

 
Попуст 

Укупна 
цијена без 
ПДВ-а са 
попустом 

ПДВ 

Укупна 
вијена са 
ПДВ-ом и 
попустом 

1. 
Цијена редовног сервиса 
 (Табела 1) 

     

2. 
Цијена основних, резервних 
дијелова са уградњом 
 (Табела 2) 

     

3. 

Цијена норма сата за услуге које 
нису побројане у обрасцима за 
редовни сервис и основне 
резервне дијелове 
(Табела 3) 

     

 УКУПНО:       

 

 

Гарантни рок за услугу и резервне дијелове у данима: __________________________ 

 
 
Напомена: 
 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 
цијена. 

2. У случају разлике између јединичне цијене и укупног износа, исправка ће се 
извршити у складу са јединичним цијенама. 

3. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати. 

4. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 
треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 
трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

5. Укупна цијена понуде за ПДВ обвезнике се исказује са евентуалним попустом и 
са ПДВ-ом или за оне који нису ПДВ обвезници са евентуалним попустом и без 
ПДВ-а. 

                                                              _______________________________________ 
                                                  Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
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АНЕКС 3 
НАЦРТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Уговорне стране: 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, 
којег заступа ректор проф. др Радослав Гајанин, као наручилац услуга (у даљем тексту: 
Наручилац), и 
 
__________________________________, Ул._______________________________, којег 
заступа директор ______________________, као извршилац услуга (у даљем тексту: 
Извршилац). 
 

Члан 1. 
Предмет овог оквирног споразума је пружање услуга одржавања возила за потребе 
организационих јединица Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Корисници). 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај оквирни споразум закључен на основу 
одлуке о избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке услуга одржавања 
возила за потребе Универзитета у Бањој Луци, која је резултат претходно проведеног 
поступка конкурентског захтјева за достављање понуда, на основу којег је Понуда 
Извршиоца број __________ од _____________. године, оцијењена као најповољнија за 
Уговорни орган.  
Тендерска докумнетација број: ЈН/05-3.516-1/18 и Понуда Извршиоца саставни су дио 
овог оквирног споразума. 
 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да ће за потребе Корисника пружати услуге одржавања возила. 
Након прегледа возила, Извршилац је дужан израдити предрачун према цијенама из 
прихваћене понуде. У случају прихватања предрачуна, на основу истог 
потписује се уговор, са свим битним елементима за појединачну набавку. Извршилац ће 
пружати предметне услуге на основу појединачних уговора потписаних и овјерених од 
обе уговорне стране.  
 
Рок за извршење услуге тече од дана пријема потписаног уговора од стране Извршиоца, 
а према року из прихваћеног предрачуна. 
 
Гаранција за извршене услуге и уграђене дијелове је ________ дана. 
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Члан 4. 
Овим оквирним споразумом уговорне стране су сагласне да Наручилац може током 
уговореног периода набављати услуге по јединичним цијенама из прихваћене понуде 
Извршиоца у укупној вриједности од: 
 

______________________ КМ  
словима: (_________________________________) 

 
У цијену из претходног става урачунат је ПДВ. 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све услуге предвиђене у 
понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама.   
 
Наручилац задржава право потпуне или дјелимичне реализације набавке предметних 
услуга, до укупне вриједности оквирног споразума или до истека периода трајања 
оквирног споразума, а у складу са својим потребама. 
 

Члан 5. 
Фактурисање услуга које су предмет овог оквирног споразума вршиће се Кориснику за 
кога је услуга извршена, на основу потписаног уговора. Извршилац ће фактуру, заједно 
са потписаним радним налогом потписаним од стране одговорног лица 
Корисника за кога је услуга извршена, испостављати на адресу Корисника. 
Корисници врше плаћања понуђачу за извршену услугу на основу фактуре, 
испостављене на претходно описан начин. Плаћање ће се вршити на жиро-рачун 
Извршиоца у року до 30 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре на 
протокол Корисника. 
 

Члан 6. 
Извршилац се обавезује да ће услуге из члана 1. овог оквирног споразума извршавати 
савјесно и квалитетно. Одговоран је за све недостатке и скривене мане у складу са 
одредбама Закона о облигационим односима . 
 

Члан 7. 
Корисник задржава право на рекламацију квалитета услуга у року од 8 дана и на 
утврђивање накнадног примјереног рока за отклањање недостатака.   
 

Члан 8. 
У случају да Извршилац у року не отклони недостатке у погледу извршених услуга, 
Наручилац има право раскинути оквирни споразум и тражити накнаду штете. 
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Члан 9. 

Наручилац је дужан дати Извршиоцу све потребне податке и обавјештења везана за 
извршење услуга у наруџбеници/уговору. 
 

Члан 10. 
Оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) мјесеци, рачунајући од дана 
потписивања оквирног споразума. Одредбе оквирног споразума не могу се мијењати 
након његовог закључења. 
  

Члан 11. 
За све што није предвиђено овим оквирним споразумом примијениће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 
 

Члан 12. 
Сви спорови и неспоразуми који би могли настати у погледу извршења овог оквирног 
споразума уговорне стране ће рјешавати споразумно, а у супротном утврђује се 
надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци. 
 

Члан 13. 
Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примјерка. 
 

Члан 14. 
Овај оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и 
покрива период из члана 10. овог оквирног споразума. 
 

_______________________________________ 
             Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
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  АНЕКС 4 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 
у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 
информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 
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АНЕКС 5 
 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка ц) и д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14) 
 
Ја, доле потписани __________________________________________ (име и презиме), са 
личном картом број: _______________________________ издатом од 
___________________________, у својству представника привредног субјекта 
____________________________________________________________________________ 
(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД број: 
__________________________, чије сједиште се налази у __________________________ 
(град/општина), на адреси _____________________________________________________ 
(улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке услуга одржавања возила за 
потребе Универзитета у Бањој Луци, а који проводи Уговорни орган Универзитет у 
Бањој Луци, за које је објављено обавјештење о јавној набавци број 
___________________________ на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 45. 
ставовима (1) и (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу: 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

Понуђач ___________________________________________________________________ 
у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није: 
 
а) пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског 
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или у 
земљи у којој је регистрован; 

б) пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних 
пореза у складу са важећим прописима у БиХ или у земљи у којој је регистрован. 

 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 
оквирног споразума достави документе из члана 45. став (2) тачке ц) и д) на захтјев 
Уговорног органа и у року којег одреди Уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) 
тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који 
су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно 
лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
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Такође изјављујем да сам свјестан да Уговорни орган који проводи наведени поступак 
јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају 
сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности 
изнесених информација код надлежних органа. 
 
Изјаву дао: 
________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат надлежног органа: 
________________________  М.П. 
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АНЕКС 6 
 

Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачка ц) и (4) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ", број 39/14) 
 
Ја, доле потписани ________________________________________________________ 
(име и презиме), са личном картом број: 
_____________________________издатом од ________________________, у својству 
представника привредног субјекта 
____________________________________________________________________________ 
(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД број:______________________, 
чије сједиште се налази у ______________________________ (град/општина), на 
адреси________________________________________________________________ (улица 
и број), као понуђач у поступку јавне набавке услуга одржавања возила за потребе 
Универзитета у Бањој Луци, којег проводи уговорни орган Универзитет у Бањој Луци, 
за које је објављено обавјештење о јавној набавци број _________________________ 
на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
Документ чију обичну копију доставља кандидат/понуђач 
____________________________________________________________________________ 
у наведеном поступку јавне набавке, а којим се доказује економска и финансијска 
способност из члана 47. став (1) тачка ц) је истоврсан са оригиналима. 
У наведеном смислу сам упознат са обaвезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 
уговора достави документ из члана 47. став (1) тачка ц) на захтјев Уговорног органа и у 
року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним набавкама 
представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ за понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 
понуђача. 
 
Изјаву дао: _________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: __________________________ 
 
Потпис и печат понуђача: _________________________             М.П.  
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АНЕКС 7 
 

Изјава о испуњености услова из члана 50. ст. (1) тачке а) и е) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ", број: 39/14) 
 
Ја, доле потписани __________________________________________________________ 
(име и презиме), са личном картом број: издатом од _____________________________, 
у својству представника привредног субјекта 
____________________________________________________________________________ 
(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД број:_________________________, 
чије сједиште се налази у _______________________________________ (град/општина), 
на адреси __________________________________________________________________ 
(улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке услуга одржавања возила за 
потребе Универзитета у Бањој Луци, којег проводи уговорни орган Универзитет у Бањој 
Луци, за које је објављено обавјештење о јавној набавци број 
__________________________________________ на Порталу јавних набавки, а у 
складу са чланом 50. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач 
____________________________________________________________________________ 
у наведеном поступку јавне набавке, а којим се доказује техничка и професионална 
способност из члана 50. ст. (1) тачка а) и е) су истоврсни са оригиналима. 
У наведеном смислу сам упознат са обaвезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 
уговора достави документе из члана 50. ст. (1) тачке а) и е) на захтјев Уговорног органа 
и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним набавкама 
представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ за понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 
понуђача. 
 
Изјаву дао: _________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: __________________________ 
 
Потпис и печат понуђача: ____________________            М.П.  

АНЕКС 8 
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ПИСМЕНА ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Ја, доле потписани ___________________________________________________________ 
(име и презиме), са личном картом број: _______________________ издатом од 
_____________________________, у својству представника привредног субјекта 
____________________________________________________________________________ 
(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД број: _________________________ 
чије сједиште се налази у _______________________ (град/општина), адреса 
____________________________________________________ (улица и број), као понуђач 
у поступку јавне набавке услуга одржавања возила за потребе Универзитета у Бањој 
Луци, којег проводи Уговорни орган Универзитет у Бањој Луци, а у складу са чланом 
52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу: 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој 
фази процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 
требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или 
неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би 
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 
предметног поступка јавне набавке. 
 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за казнена дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
Изјаву дао:                                        М.П.                   Потпис и печат надлежног органа: 
_______________________                                         _______________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве:  
___________________________ 


