
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ – Управа за ветерину, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, Матични 
број: 07453558, ПИБ: 102199463, интернет страница: www.vet.minpolj.gov.rs, e-mail: 
vetuprava@minpolj.gov.rs.   

Врста наручиоца:  
Орган државне управе. 
 

2. Врста поступка јавне набавке:  
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.  
 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом 

резервних делова. Назив и ознака из општег речника набавке:  50112000 - Услуге поправке и 
одржавања аутомобила. 

 
4. Број и назив партија:  
Набавка је обликована у 11 партија и то : 

1. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA, FIAT и ŠKODA на територији севернобачког, севернобанатског и 
западнобачког округа; 

2. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA, RENUALT, ŠKODA, GOLF и FIAT на територији јужнобачког, сремског и 
средњебанатског округа; 

3. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA, FIAT и ŠKODA на територији мачванског и колубарског  округа;  
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4. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
FIAT и NISAN  на територији подунавског и браничевског округа;  

5. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA и FIAT на територији шумадијског и поморавског  округа;  

6. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA, FIAT и ŠKODA на територији борског и зајечарског округа; 

7. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA, ŠKODA, FIAT и NISAN  на територији златиборског и  моравичког округа; 

8. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм ZASTAVA, 
GOLF, ŠKODA, NISAN, FIAT, LADA и PEUGEOT на територији рашког, 
расинског и косовко-митровачког округа. 

9. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  LADA, 
ŠKODA, ZASTAVA, FIAT и NISAN  не територији нишавског, топличког, и 
пиротског округа. 

10. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
LADA и FIAT на територији јабланичког и  пчињског округа. 

11. Партија - Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ZASTAVA, 
FIAT, ŠKODA, GOLF, LADA, OPEL, PEUGEOT, NISAN, DACIA на територији 
Града Београда и јужнобанатског округа. 

 
Назив и ознака из општег речника набавке:  50112000 - Услуге поправке и одржавања 

аутомобила. 
 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума 

економски најповољније понуде.    
Једнаким понудама  сматрају се понуде које имају исти број пондера.  
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 
 
 
 

Ред. 
Бр. ОПИС 

Број пондера 
(бодова) 

1. ЦЕНА РАДА (норма час Х цена по норма часу) 30 
2. ШЛЕПОВАЊЕ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА  30 
3. ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 20 
4. РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 10 
5. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 10 

УКУПНО ПОНДЕРА (БОДОВА): 100 

 
 Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда са највећим збиром бодова по наведеним 
критеријумима. Израчунавање броја бодова ће бити обављено заокруживањем на два децимална 
места. У случају да две понуде остваре једнак највиши број бодова, наручилац ће међу њима 
изабрати понуду са нижом понуђеном ценом рада. 
 
 
 



6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: 

Увид, односно преузимање конкурсне документације може се извршити до истека рока за 
подношење понуда у просторијама Наручиоца, Омладинских бригада 1 Нови Београд, 1. спрат, 
канцеларија 52, радним данима од 08:30 до 16:30 часова.  

Конкурсна документација се може на захтев понуђача послати путем поште или 
електронским путем. Захтев за електронску доставу конкурсне документације потребно је 
доставити електронским путем, на адресу nenad.petrovic@minpolj.gov.rs 

Конкурсна документација се може преузети и са интернет адресе Наручиоца www. 
www.vet.minpolj.gov.rs,  као и са Портала Управе за јавне набавке  portal.ujn.gov.rs 

 
7. Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач подноси понуду лично (предајом преко писарнице републичких органа) или 

путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуде се подносе у затвореној 
коверти, на адресу: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ, Управа за ветерину, Омладинских бригада 1, 11070  Нови Београд. 

Коверат са понудом мора имати ознаку ,,Понуда за јавну набавку услуга сервисирања и 
одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-137/2014-11 – НЕ ОТВАРАТИ” 
партија број __________“, а на полеђини назив понуђача, адресу и име и телефон лица за контакт.  
 Рок за достављање понуде је 23.05.2014. године до 12:00 сати по локалном времену. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране  наручиоца до 
назначеног датума и часа, без обзира на начин подношења. 
 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, све неблаговремено поднете 
понуде неотворене вратити понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 

8. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 23.05.2014. године у 13:00  часова у просторијама 

Управe за ветерину, Омладинских бригада 1, 1.спрат, канцеларија број 77, уз присуство 
овлашћених представника понуђача.  
   

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији 
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 Лицима која су уписана у регистар Агенције за привредне регистре или други одговарајући 
регистар као лица  овлашћена за заступање понуђача није потребно посебно овлашћење за 
присуство поступку јавног отварања понуда с тим да ова лица морају поднети копију (неоверену) 
извода из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије за привредне субјекте који 
имају седиште на територији Републике Србије као и одговарајући документ у циљу утврђивања 
идентитета (пасош, лична карта, возачка дозвола). Напомињемо да је остављање једног документа 
на основу кога се утврђује идентитет лица обавезно при уласку у пословну зграду у којој ће се 
спроводити поступак отварања понуда, те сваки представник понуђача мора понети још један 
документ на основу кога се може утврдити идентитет.   
 Овлашћење за присуство поступку јавног отварања понуда подразумева и   овлашћење за 
потписивање и преузимање записника о јавном отварању понуда, без обзира да ли је то изричито 
наведено у приложеном овлашћењу.   
 

10. Рок за доношење одлуке: 
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети одлуку о додели 

уговора  у року од 10 дана од дана отварања понудa. 



 
11. Лице за контакт: 
Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у писменом 

облику  тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 
Контакт особа наручиоца је Ненад Петровић (e-mail: nenad.petrovic@minpolj.gov.rs) 

 
 

Управа за ветерину, 
Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 
 
 


