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На основу члaнова 39.  и  61.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012 , 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6.  Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013.и104/2013),Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке бр. 55100- 737 /2019 од  20.08.2019.године и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку бр. 55100-738/2019 од 20.08.2019.године, 

припремљена  је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за  јавну набавку мале вредности  -  добра  -  путнички аутомобил 

ЈН  БР. 3/2019. 
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I  ОПШТИ  ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

  

 

 

1.Подаци  о  наручиоцу 

 

 

Наручилац: Центар за социјални рад Града Суботице 

Адреса: Суботица,  Шантићева број  27 

Број телефона: 024/ 548-220 

Број факса: 024/ 548-220 

е-mail: centarsubotica@csrsu.org.rs 

Интернет страница:  www.csrsu.org.rs 

 

 

2.Врста  поступка  јавне  набавке 

 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3.Предмет јавне набавке 

 

 

Предмет јавне набавке број 3/2019  су  добра  -  путнички аутомобил. 

 

 

4.Циљ поступка  

 

 

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

 

 

5. Резервисана  јавна  набавка 

 

    Није  у  питању резервисана  јавна  набавка. 

 

 

6.Контакт  

 

Лице за контакт: Марио Шили 

Број телефона: 024/548-220 

Број факса: 024/548-220 

е-mail: centarsubotica@csrsu.org.rs 
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   II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1.Предмет  јавне  набавке  број  3/2019  .  су  добра – путничко возило. 

 

Назив  и  ознака  из  општег речника набавки: 34110000-1 – путнички аутомобили 

 

 

2. Партије 

 

    Јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

 

 

 

 

 
III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО  ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином „ново возило“ 

подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и 

уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.  

- За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, 

правилницима и стандардима Републике Србије или ЕУ, у потпуности одговара 

испоручилац путничког возила.  

- У техничкој спецификацији и опису наводе се само карактеристике возила које су од 

примарне важности за наручиоца.  

- Сви материјали од којих су израђена возила не смеју ни на који начин здравствено да 

штете свима онима који су у контакту са возилима.  

- Понуђач ће техничке карактеристике и техничку спецификацију доказивати каталогом 

проспектом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из 

техничке спецификације предмета јавне набавке.  

- Понуђена добра не могу имати мање опреме од захтеване техничком спецификацијом.  

 

Техничка спецификација: 

 

Радна запремина: 1368ccm -1415ccm                       

Снага мотора: 70kw- 75kw                       

Број цилиндра: 4                             



5 
 

Мењач: 6 брзина                                 

Гориво: бензин 

Димензије: 

Међуосовинско растојање: 2636mm -2700mm                          

Дужина возила: 4532mm- 4600mm                                  

Висина возила: 1497mm -1520mm                       

Ширина возила: 1792mm -1830mm                     

Запремина пртљажника: 520L 

Опрема: 

Даљинско откључавање и закључавање                          

Abs,Esp                                                        

Air Bag предњи за возача и сувозача                                                                                     

Бочни Airbag-ови                                           

TMPS сензор притиска у гумама                           

Електро серво са подешавањем волана                      

Мануелни клима уређај                     

ТФТ екран 7"                            

Алуминијумске фелне 16"                                                                                                 

Паркинг сензор задњи + камера за поглед у назад                                                           

Електрични подизачи предњих и  задњих прозора 

 

 

Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:  
Испуњавање техничких карактеристика се доказује достављањем каталога или извода 

из каталога или проспектом произвођача из кога се може несумњиво утврдити да 

понуђено возило испуњава захтеване техничке карактеристике. Понуђени путнички 

аутомобил може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да 

у понуди достави спецификацију те опреме са називом пакета опреме. Понуђено добро-

путнички аутомобил не може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у 

стандардној понуди произвођача, а мора имати сву захтевану опрему. Ако понуђено 

добро не испуњава све захтеване техничке карактеристике наручилац ће понуду 

понуђача одбити као неодговарајућу.  

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

Квалитативну и квантитативну контролу добра представник наручиоца ће вршити 

приликом пријема добра уз присуство представника понуђача на месту испоруке 

(преузимања) добра. Уколико се приликом примопредаје установи било какав 

недостатак или неисправност у погледу квалитета односно квантитета, наручилац је 

дужан да о томе сачини Записник о рекламацији и без одлагања писано (маил, факс) 

достави понуђачу, а понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у 

квалитету и/или квантитету добра отклони и/или да испоручи ново добро у року и на 

начин одређен конкурсном документацијом, а који се рачуна од дана пријема 

Записника о рекламацији. Понуђач је у обавези да за понуђена добра да гаранцију. 

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара. Понуђач је у обавези да у свему 

поступи по условима гаранције произвођача и да приликом примопредаје добара 

наручиоцу достави гарантни лист за испоручено добро. 
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Гарантни рок: Општи гарантни рок за возило је минимум 48 месеци од дана 

примопредаје, или до пређених 120.000 км.  

Гарантни рок на постојаност боје је минимум 36 месеци.  

Гарантни рок на каросерију је минимум 96 месеци.  

У току понуђеног гарантног рока Добављач је у обавези да о свом трошку отклони све 

евентуалне рекламације, које нису настале неправилном употребом ствари, односно да 

у року од максимум 3 (три) дана од дана пријема писане рекламације, отклони све 

кварове, неправилности и/или уочене недостатке. 

 

Рок испоруке:  

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде упише понуђени рок испоруке, који не може 

бити дужи од максимално дозвољеног рока.  

 

Место испоруке добара:  
Понуђач је у обавези да изврши испоруку добра које је предмет јавне набавке, у складу 

са захтевом наручиоца који су дефинисани конкурсној документацији и дати су у 

Обрасцу понуде. 

 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76.ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

4.1. Обавезни услови  
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки заинтересовани понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН, и то:  

4.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл.75. ст.1 тач. 1 ЗЈН),  

4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре(чл.75. ст.1 тач. 2 ЗЈН),  

4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(чл.75. ст.1 тач. 4 ЗЈН),  

4.1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).  

 

4.2. Додатни услови  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни 

услов и то:  

4.2.1. Да је понуђач овлашћени продавац добара која су предмет јавне набавке.  

 

                                                       

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА, мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Испуњеност додатног услова под тачком 4.2.1 се доказује достављањем следећих 

доказа и то:  

1) Оригинал или фотокопија уговора, изјаве, потврде или сл. произвођача понуђеног 

добра или његовог генералног дистрибутера, да је понуђач овлашћени продавац 

предметног добра.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 

краћи од 5 (пет) дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 



ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Доказ:  

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра.  

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, Доказ:  

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 
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кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод изказнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

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

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта).  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, Доказ:  

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, али је дужан да наведе адресу интернет странице на којој су 

тражени подаци јавно доступни.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
Критеријум за доделу уговора  

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ―најнижа 

понуђена цена 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, у том случају 

примењиваће се резервни критеријум за оцењивање понуда „краћи рок испоруке“. 

 

 



9 
 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

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

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад града Суботице,Шантићева бр. 

27, Суботица са назнаком:,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ПУТНИЧКИ 

АУТОМОБИЛ- ЈН БР.3/2019.  НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рок за подношење понуда  је  30.08.2019.године до 07, 30  часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до 30.08.2019.  године  до  07,30 часова, без  обзира  на  начин  

достављања. 

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

понуда налази,обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду о пријему понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

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

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА И НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У 

КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ  

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, 

тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни 

листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су 

саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим 

ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.  

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача. 

 

3.ПАРТИЈЕ 

 

 Предметна  набавка  није  обликована  по  партијама. 

 

 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде  са  варијантама  није  дозвољено. 

 



10 
 

5.НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ  И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

  

У року подношења понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.                                                                                                                                                   

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад 

града Суботице,  Шантићева бр. 27,  24000 Суботица, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку добра – путничи аутомобил- ЈН бр. 3/2019. НЕ 

ОТВАРАТИ“  или 

,,Допуна понуде за јавну набавку добра – путничи аутомобил- ЈН бр. 3/2019. НЕ 

ОТВАРАТИ“    или 

,,Опозив понуде за јавну набавку добра – путничи аутомобил- ЈН бр. 3/2019. НЕ 

ОТВАРАТИ“   или 

,,Измена и допуна понуде за јавну набавку добра- путничи аутомобил- ЈН бр. 

3/2019. НЕ ОТВАРАТИ“   

 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

 

 

6.УЧЕСТОВАЊЕ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII, Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси 

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

понуду подноси са подизвођачем. 

 

 

7.ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група  понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи: 
-податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према   наручиоцу. 
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара  за  обавезе из  поступка јавне  
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају   задругари.  
 
 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде ( 

Поглавље  VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем,проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Уколико ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу,понуђач у 

Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

 

 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу  VI конкурсне документације,у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке,односно извршење уговорних обавеза,без обзира на број подизвођача. 

 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО  И  ДРУГЕ  

ОКОЛНОСТИ ОД  КОЈИХ  ЗАВИСИ   ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

 

9.1. Рок плаћања: 45 дана по достављеној фактури за испоручено добро. Тражење 

аванса није дозвољено. 

9.2. Рок испоруке понуђених добара: максимално 30  дана од дана Потписивања 

уговора.  

9.3. Место испоруке: наручена добра се преузимају у продајном месту-салону 

понуђача  

9.4. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуда.  
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10.ВАЛУТА И  НАЧИН  НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

 

Цена треба да буде изражена у динарима и исказује се са и без урачунатог пореза на 

додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

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

пореза на додату вредност.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Цена у понуди може да буде исказана и у еврима. За прерачун цене у динаре користиће 

се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.  

У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина, друге увозне 

дажбине, нулти сервис и слично) и сви други трошкови који су везани за реализацију 

уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказати ван понуђене цене, фактурисати 

нити наплаћивати.  

За понуде у којима је исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити 

образложење у писаној форми, сагласно члану 92. ЗЈН. 

 

 

11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

 

Подаци о  пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање борачка и социјална питања. 

 

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

12.1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену у складу 

са статусном документацијом од пословне банке или извод из регистра НБС(резултат 

претраге регистра меница и овлашћења НБС).Уз меницу се доставља попуњено и 
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оверено у складу са статусном документацијомменично овлашћење, са роком важења 

30 дана дуже од дана истека рока важења понуде(Образац 9). 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је 

понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за 

онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% 

од вредности понуде (без ПДВ-а)у случају: 

-да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде; 

-да понуђач, након што је обавештен  о прихватању понуде од стране Наручиоца, у 

току периода важења понуде непотпише или одбије да потпише уговор. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након 

потписивања уговора и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на 

писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов 

писмени захтев, након закључења уговорао јавној набавци за коју су поднели понуде. 

 

Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

12.2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року 

 

Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 

року у висини од 10% од укупно уговорне цене без ПДВ-а. 

Меница се доставља уз Записник о примопредаји Путничког аутомобила. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену у складу 

са статусном документацијомод пословне банке или извод из регистра НБС(резултат 

претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено у складу са статусном документацијом 

Менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана дуже од дана истека 

гарантногрока(Образац 10). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача 

да обезбеди продужење важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број 

дана за који број дана је продужен гарантни рок. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року у случају: 

- да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди 

Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не изврши оправку или замену испорученог 

добра, односно не усклади квалитет испорученог добра са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено 

изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека гарантног рока, на 

писмени захтев. 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено 

Конкурсном документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе 

понуђача).  
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13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ  

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

понуди које је као такве,у складу са законом,понуђач означио у понуди,да одбије 

давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

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

података о поднетим понудама до отварања понуда. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу 

садрже назнаку„ПОВЕРЉИВО“.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у 

документу,поверљиви део мора бити подвучен црвено,а у истом реду уз десну ивицу 

мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“.Наручилац не одговара за поверљивост 

података који нису означени на наведени начин. 

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

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

 

 

 

 

14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу : Центар за 

социјални рад града Суботице,Шантићева бр. 27, Суботица,електронске поште на е-

mail: centarsubotica@csrsu.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року  од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  бр. 3/2019. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношењем понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњење у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

mailto:centarsubotica@csrsu.org.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

 

15.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА  КОД  ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне  оцене  понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледању, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача,односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,као и код његовог подизвођача.                                                           

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

                                                   

16.ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Одлука о додели  уговора биће донета на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, у том случају 

примењиваће се резервни критеријум за оцењивање понуда „краћи рок испоруке“. 

 

18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје  понуде достави  изјаву да  је поштовао све обавезе 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине  

(Поглавље XIV, Образац 8).  

 

19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне  својине трећих лица  сноси  понуђач. 

 

20.НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматрће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о 
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 
149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наруиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одредени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.  Закона. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,  
прихватиће се: 
 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 
која мора да садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;   
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога;   

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

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;   
(5) шифру плаћања: 153 или 253;   
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

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

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права   
(8) корисник: буџет Републике Србије;   
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
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којег   
је извршена уплата таксе;          
          (10) потпис овлашћеног лица банке;  

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге напред поменуте елементе потврде 
о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административне таксе;  

 
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор;  
 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом.  

 
Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.кјн.гов.рс. 

Поступак заштите права понудача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона 

 

 

21.РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели 
уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН, није поднет захтев за заштиту права или је захтев 
за заштиту права одбачен или одбијен. 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
 
Ако наручилац не достави потписан уговор изабраном понуђачу у наведеном року, 
понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 

 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

22.РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде наручилац може 

тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде.Захтеви за 

појашњење биће прослеђени у писменој форми.Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) 

дана од дана пријема захтева за појашњење понуде ,достави Комисији свој одговор у 

писаној форми. 
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23.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне  набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади израду узорка или модела, ако су израђени 

у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди 

(Поглавље XII, Образац 6). 

 

 

24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може извршити измену Конкурсне документације сагласно члану 63.Закона 

о јавним набавкама. 

 

25.ПРИМЕНА  ЗАКОНА 

 

Од  понуђача  се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 

Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 

подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу утицати или 

се примењивати на поступак уступања, уговарања и испоруке предметног добра. 

 

 

26.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за подношење понуда  30.08..2019.године до 07,30 часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до  30.08.2019.године  до 07,30 часова, без  обзира  на  начин  

достављања.                                                                      

 

 

 

27.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда ће се обавити  30.08.2019.године у 08:00 часова у просторијама 

Центра за социјални рад града Суботице.Отварање понуда је јавно и може 

присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача,који ће присуствовати поступку 

отварања понуда,дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење,на основу којег ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници 

понуђача, који преузимају примерак  записника.  

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда , неблаговремену понуду 

вратити неотворену понуђачу,  са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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28. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА   
Наручилац ће одбити понуду  ако:  
 

 неприхватљива или неодговарајућа 
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку 


 понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног 

конкурсном документацијом 


 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 
понудама. 

 

 

29.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави 
поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
 
Наручилац је дужан да омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана пријема 
писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 
 
30. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда,, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана  
108. ЗЈН. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутства правном средству и 
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три 
дана од дана доношења одлуке 
 
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на 
Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. 
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 VII   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 

        

Образац 1 

 

 

Понуда за јавну набавку добра – путнички аутомобил, јавна набавка мале вредности бр. 

3/2019. 

  

 

1.) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ (ПИБ) 

 

 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

(e-mail) 

 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛ./ФАКС 

 

 

 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ 

БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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2)  ПОНУДУ   ПОДНОСИ: 
А) САМОСТАЛНО 

 

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати  податке о понуђачу, 

односно  податке  о свим учесницима заједничке понуде уколико понуду подноси група 

понуђача или податке о подизвођачу уколико се понуда подноси са подизвођачем. 

 

3)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 
1) 
 

 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

  

АДРЕСА 

 

 

  

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 
2) 
 

 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

  

АДРЕСА 

 

 

  

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 
3) 
 

 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

  

АДРЕСА 
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МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 
 

 

Напомена: Табелу ,,Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољан броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

4)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

1) 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

  

АДРЕСА 

 

 

  

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 
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ДЕО ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

2) 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

  

АДРЕСА 

 

 

  

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

 

 

 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

  

ДЕО ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Табелу ,,Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

понуђених у табели,потребно је да се наведени образац копира у довољан броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког  подизвођача. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБРА – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2019. 

 

 

Техничка спецификација:  

Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 
 

Гарантни период   

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

Место и начин испоруке  

 
 

 

 

 

Датум, ________________                                                        Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
     М.П.    

                           
_____________________________ 

 

 
 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  и  

печатом  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди  

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
 

 

 

 

 
 

.                       
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                                Образац 2  

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈНМВ добара, путнички аутомобил бр.3/2019 

 

Закључен између:  

 

НАРУЧИОЦА: 

Центар за социјални рад Града Суботице  

са седиштем у Суботици, улица Шантићева бр.27  

Матични број: 08009350 

ПИБ: 100959972 

Број рачуна: 840-1620-21,ЈБКЈС 00318, код Управе за трезор,  

кога заступа  Директор Мирослава Багавац, дипл.соц.радник (у даљем тексту: 

Наручилац)  

 
и  

ИСПОРУЧИОЦА:  
................................................................................................  

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:..........................                                                                                                             

Матични број: ........................................  

Број рачуна: ............................................                                                                                             

Назив банке:......................................,  

кога заступа...................................................................  

( удаљем тексту: испоручилац)  

 

Уговорне стране констатују:  
- Да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности за набавку добара, путнички аутомобил, број 3/2019 на основу позива за 

подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца.  

- Да је испоручилац доставио понуду број______________(биће преузето из понуде), 

која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације и саставни је 

део Уговора.  

- Да је наручилац Одлуком о додели уговора број ___________ изабрао испорчиоца за 

набавку добара, путнички аутомобили (попуњава наручилац).  

 

- Да наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама.  

 
Члан 1.  

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
1.1. Предмет овог Уговора је јавна набавка 1 (један) путнички аутомобил (у даљем 

тексту: добра) за потребе Центра за социјални рад града Суботица, а према техничкој 

спецификацији која је саставни део понуде број _______________ од ___________2019. 

године (биће преузето из понуде) и то:  

Члан 2.  
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РОК ТРАЈАЊА  

2.1. Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора,  

2.2. Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате o 

квалитету.  

2.3. Испоручилац се обавезује да ће испоручити добра са роком трајања (биће преузето 

из понуде) _______________ од дана испоруке. 

 

Члан 3.  

ГАРАНТНИ УСЛОВИ И ДУЖИНА ГАРАНЦИЈЕ  

3.1. Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који 

испоручилац предаје наручиоцу у моменту испоруке возила заједно са сервисном 

књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока се не може разликовати 

од дужине дате у понуди број ______________ од ______________ 2019. године.  

Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је 

предвиђено сервисном књижицом.  

Вандредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу 

гаранцији.  

Одржавање у гарантном року: извршење услуга, уградња делова, потрошног материјала 

и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника испоручиоца.  

У току трајања гарантног рока испоручилац се обавезује да све евентуалне кварове који 

се појаве, поправи БЕЗ НАКНАДЕ у законском року и под условима предвиђеним у 

гарантном листу. У случају да то не уради у предвиђеном року,испоручилац је дужан да 

возило замени новим. 

 

Члан 4.  

ЦЕНА  
4.1. Укупна вредност уговора износи __________________  

(словима:____________________________________) без пдв-а, односно  

_____________________ (словима:______________________________________) са 

пдв-ом, што представља укупну цену за добра из члана 1. овог Уговора.  

4.2.Утврђена цена је фиксна (коначна), не подлеже променама и обухвата све пратеће и 

зависне трошкове (трошкови царине, друге увозне дажбине, нулти сервис и слично) и 

све друге трошкове које испоручилац има у поступку извршења ове јавне набавке и они 

се не могу посебно исказати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати. 

 

Члан 5.  

       РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ  

5.1. Испоручилац и наручилац су се споразумели да је рок испоруке _______________ 

(биће преузето из понуде) од дана обостраног потписивања уговора.  

5.2. Под даном извршене испоруке подразумева се датум на записнику о пријему.  

5.3. Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у продајном салону 

испоручиоца, уз присуство купца, о чему ће одмах бити сачињен Записник о 

примопредаји. 

 

Члан 6.  

                  КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ  

6.1. Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета 

добара из члана 1. и члана 2. овог уговора.  

6.2. Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија наручиоца, у складишту 

наручиоца, на основу докумената о отпреми.  
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6.3. Испоручилац ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при 

пријему код наручиоца установи одступање од одредаба овог уговора.  

6.4. Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након 

квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 (седам) дана од дана 

пријема односно од дана пријема обавештења о рекламацији. 

 

Члан 7.  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  
7.1. Испоручилац се обавезује да за испоручена добра наручиоцу испостави рачун. 

Наручилац је обавезан да изврши плаћање у року од __________дана по достављеној 

фактури за испоручено добро.                                

7.2. Испоручилац је дужан да наручиоцу достави рачун у складу са Законским 

одредбама.  

7.3. Наручилац је дужан да изврши уплату уговорене цене из члана 4. овог уговора.  

7.4. Уколико наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 7.1. овог члана, 

испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату. 

 

Члан 8.  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Испоручилац се обавезује да уз Записник о примопредаји  Путничког аутомобила преда 

Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 

Рок важења менице је 60 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора.Уколико се током 

трајања уговора промене гарантни рок важност гаранција мора се продужити. 

Испоручилац се обавезује да уз меницу Наручиоцу преда и копију картона са 

депонованим потписима овлашћених лица Испоручиоца, копију Захтева за 

регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћења Наручиоцу да меница 

може попунити у складу са овим уговором. 

Наручилац ће реализовати средство за отлањање недостатака у гарантном рокууслучају 

да Испоручилац у току трајања гарантног рока, у року од 3 дана од дана пријема 

писменог позива Наручиоца, по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет 

Путничких возила која су предмет набавке са захтевима Наручиоца. 

 

Члан 9.  

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ  
9.1. Уколико испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати 

казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити 

већа од 5% од укупне вредности.  

9.2. Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну 

казну, из тачке 9.1. овог члана, без претходног обавештавања испоручиоца, с тим што је 

обавезан да, у писаној форми, саопшти испоручиоцу зарачунате уговорне казне за које 

је рачун умањен. 

9.3. Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења 

уговорних обавеза према Закону о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" број 

29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ и 57/89 "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ број 

1/2003-Уставна повеља).  

9.4. О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена 

уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на 
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захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења 

уговорне обавезе.  

9.5. Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор 

или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из 

тачке 9.1. наручилац има право без образложења и без сагласности испоручиоца да 

депоновани инструмент обезбеђења поднесе на наплату банци, а на начин предвиђен 

уговором. 

Члан 10.  

         СПОРОВИ  

10.1. Сва настала спорна питања по овом уговор решава првенствено, споразумно 

комисија наручиоца и испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања 

на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.  

 

 

Члан 11.  

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ  
11.1 Обавезе наручиоца и испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и 

измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране 

сагласности уговорних страна.  

11.2 Уговор се закључује даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна, a ступа на снагу даном достављања предвиђених средстава финансијског 

обезбеђења. 

 

Члан 12.  

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  

12.1. Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна.  

12.2.У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на 

његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" 

број 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ и 57/89 "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ 

број 1/2003-Уставна повеља).  

12.3. Уговор је сачиљен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:  

______________________  
ЗА НАРУЧИОЦА:  

Директор Мирослава Багавац 

 
______________________  

 

                                                                                                            

Напомена: 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврдује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 
 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи 
                                                                                                                      Образац 3Уколико 

понуђач подноси заједничку понуду,односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,односно сви подизвођачи. 
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 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ У 

случају подношења 

 

заједничке понуде,група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити,потписати и оверити печатом модел 

уговора. 

 Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

                             

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

1. у колону „Укупна цена (без пдв-а)“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а 

за тражени предмет јавне набавке;  

2. у колону „Укупна цена (са пдв-ом)“ уписати колико износи јединична цена са пдв-ом 

за тражени предмет јавне набавке;  

 

 

 Датум:     М.П.   Потпис                         

                                                                                                             овлашћеног лица:  

_________________                    _____________________ 

 

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери 

печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени и да је сагласан 

са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама 1) и 2) обрасца структуре 

цене.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и оверити печатом образац структуре цене.  

 
           
                                                                            

 

 
                                                                                

                                                                                                                                                               

Oбразац  4  

  

X   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

Предмет ЈН 

 

Количина 

(Комад) 

 

Укупна цена (без пдв-а) Укупна цена (са пдв-ом) 

Набавка 

добра, 

путнички 

аутомобил 

1 
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач___________________________________ (навести назив понуђача) у поступку  
јавне  набавке мале вредности, набавка  добра –путнички аутомобил ,  ЈНМВ , број 
3/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела к ао члан организоване криминалне групе, да није 
осудиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;  

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

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

 

Датум Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

МП 
 
 
 
 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од  
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oбразац    5  
                 

                                                                                                                                                      

XI   ИЗЈАВА ПOДИЗВОЂАЧА 



31 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: 
 
 
И З Ј А В У 
 
Подизвођач ___________________________________ (навести назив подизвођача) у 
поступку  јавне  набавке мале вредности, набавка  добра –путнички аутомобил , број 
ЈНМВ 3/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизводач и његов законски заступник нису осудивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осудиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;   

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији).  

 
 
 
 

 

Датум Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
 

МП 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвоџачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвоаача и оверена печатом. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 6  
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                 XII  ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ                 

 

 

 У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама понуђач 

______________________________________________________, доставља укупан износ 

и структуру трошкова  припремања понуде, како следи у табели: 

   

 

 

 

 

Редни 

број 

Врста трошка Износ трошка у  РСД 

   

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНИ ТРОШКОВИ:  

 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спацификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на 

страни наручиоца,тражим накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку 

бр.3/2019. 

 

 

 

 Датум:     М.П.   Потпис овлашћеног лица:  

 

__________________     ____________________________ 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 

 

                                                                              Образац 7 
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           XIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                                
 

 

 

У складу са чланом 26.Закона ____________________________________________ 

                                                                              (назив понуђача) 

даје: 

 

 

И   З   Ј   А   В   У 

О    НЕЗАВИСНОЈ    ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном матријалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности  добра – путнички аутомобил ЈН БР. 3/2019., 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 
 

 Датум:     М.П.   Потпис                         

                                                                                                             овлашћеног лица:  

_________________                    _____________________ 

 

 

 

 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати  до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.  став 1. тачка 2)  

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

                                                                                 
 

 

 

 

Образац 8 
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XIV  ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ  О  ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ  ЧЛАНА 75.  СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

 

 

      У вези члана 75.  став  2.  Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу: 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

 

 Понуђач, 

________________________________________________________________ 

  

            из 

______________________________________________________________________ 

                                                                           

 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 
састављању понуде за јавну набавку мале вредности добра – набавка путничког 

аутомобила, ЈНМВ број: 3/2019, поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Датум                      Потпис овлашћеног лица 
 
                          МП 
 
 _--------------------------    ------------------------------------ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписан од 
стране овлашћеног лица СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА и оверена 
печатом. 
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Образац 9 

 

XV    Образац меничног овлашћења / писма за озбиљност понуде 

       

 

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, 

бр.16/65, 54/70, 57/89,„Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

Менични дужник  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачун:  

Банка:  

 

Менични поверилац Центар за социјални рад града Суботице 

Седиште и адреса: Суботица, ул.Шантићева бр.27 

Матични број: 08009350 

ПИБ: 100959972 

Текући рачун: 840-1620-21,ЈБКЈС 00318 

Банка: Управа за трезор 

 

 

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност 

понуде број __________, од ___________, коју је Менични дужник поднео Меничном 

повериоцуу поступку јавне набавке,ЈН бр.3/2019 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет)дана дуже од 

дана истека рока важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ до 

__________________(__________________________________________)динара, што 

представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а,уколико: 

-менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у 

обрасцу понуде; 

-менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране 

Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише 

уговорилине достави средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 

на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 
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Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде,обезбеди ћемо 

продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за 

који је продужен рок важења понуде. 

 

Датум издавања овлашћења                                                       Издавалац менице-дужник 

________________________                                                    _________________________ 
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Образац 10   

  

XVI Образац меничног овлашћења / писма за отклањање недостатка у 

гарантном року 

 

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, 

бр.16/65, 54/70, 57/89,„Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

Менични дужник  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачун:  

Банка:  

 

Менични поверилац Центар за социјални рад града Суботице 

Седиште и адреса: Суботица, ул.Шантићева бр.27 

Матични број: 08009350 

ПИБ: 100959972 

Текући рачун: 840-1620-21,ЈБКЈС 00318 

Банка: Управа за трезор 

 

 

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање 

недостатака у гарантном рокуу складу са Уговором бр.__________, од ___________, 

који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, 

ЈНброј 3/2019. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од 

дана истека гарантног рока. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од_________________________ 

(________________________________________)динара, што представља 10% од 

уговорене вредности без ПДВ-а. 

Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањањенедостатка 

у гарантном року уколико Менични дужник у току трајања гарантногрока, 

урокуод 3(три)дана од дана пријема писменог позива Меничног повериоца, по 

рекламацији, не усклади квалитет добра које је предмет набавке са захтевима 

Меничног повериоца. 
Менични дужник овим изричитоовлашћује банке, код којих има отворен рачун, да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекањазбог евентуалног недостатка средстава 

на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 
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Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења гаранције, обезбедићемо 

продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за 

који број дана је продужен рок важења гаранције. 

 

 

Датум издавања овлашћења                                                       Издавалац менице-дужник 

________________________                                                    _________________________ 
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