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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 130/17 од 06.03.2017. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 130-1/17 од 06.03.2017. године, припремљена 
је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности добра- новог путничког аутомобила 
ЈН бр. 2/17 
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IV Критеријум за доделу уговора 8 
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VI Модел уговора 20 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП СУБОТИЦАГАС  

Адреса: Јована Микића бр. 58., Суботица  

Интернет страница: http://www.suboticagas.co.rs/razvoj.html 

 

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 2/17 су добра – путнички аутомобил 

• ОРН 34110000 – путнички аутомобил 
 

 
4. Партије: 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

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

 
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 

8. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт – Петар Хорвацки, службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса petar@suboticagas.co.rs  факс: 024-641 220 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, И СЛ. 
Предмет набавке: 
 

Опис Јединица мере Количина 

Ново путничко возило 

 
Комад 

1 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
Врста возила Путничко / ново 

Облик каросерије Лимузина 

Број врата Пет 

Број места за седења Пет 

Снага мотора минимум 80 кW-а 

Запремина мотора Минимум 1597 ццм 

Врста мотора Дизел ЕУРО 6 

Боја каросерије  Брилијант сребрна металик 

Управљање  Мултифункционални кожни волан за радио и телефон 

 Сигурност  АИРБАГ за возача и сувозача, бочни аирбаг-ови, ваздушне завесе 

Закључавање Централно закључавање са даљинском командом, кодиран и 
склопљив кључ 

Грејање-хлађење кабине Цлиматрониц – двозонски клима уређај са електронском регулацијом 

Подизање стакала Електрични подизачи предњих и задњих стакала 

Аудио опрема у возилу Радио апарат, 8 звучника 

Дужина од 4629 до 4659 мм 

Ширина од 1810 до 1820 мм 

Висина од 1450 до1470 мм 

Међуосовинско растојање од 2685 до 2715 мм 

Фелне  Алуминијумске фелне 16” 

Остала опрема Предња и задња светла за маглу 

Би – Xенон фарови са АФС функцијом, телескопски уређај за прање 
фарова 

ЛЕД дневна светла 

Задњи паркинг сензори 

Цруисе цонтрол – контрола путовања 

Контрола при вожњи у брдима 

Ел. подесиви, склопиви и грејани спољашњи ретровизори са 
аутоматским затамњењем 
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Врста возила Путничко / ново 

Облик каросерије Лимузина 

Предњи наслон за руку Јумбо боx 

Возачево и сувозачево седиште подесиво по висини и лумбално 

ЕСЦ 

Индикатор притиска у пнеуматицима 

Сензор за кишу 

 

 

Понуђач је у обавези да  за понуђен модел достави званичан каталог или 
извод из каталога, или неки други доказ којим је могуће доказати да понуђени модел 
аутомобила испуњава све тражене карактеристике из специфиакције возила. Наведен 
доказ о траженим карактеристикама возила се подноси на српском језику. У случају 
да је наведена документација којом се доказују тражене карактеристике возила издатa 
на енглеском језику, понуђач је може доставити на том језику. Наручилац који у 
поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 
српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог 
дела понуде од овлашћеног судског тумача. 

 
Гарантни рок:  

- на мотор и мењач: минимално 4 године,  
- на каросерију (антикорозивну заштиту): минимално 3 године и 
- на боју: минимално 3 године  

 

Удаљеност од овлашћеног сервиса наручиоцу: не већа од 20 км од седишта наручиоца. 

 
Рок испоруке:  7 дана од дана закључења уговора 

 
Место испоруке: франко наручиоц (ЈКП „Суботицагас“ , Јована Микића бр. 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JКП Суботицагас, Суботица, Конкурсна документација  

јавну набавку мале вредности добра – новог путничког аутомобила, ЈН бр. 2/17 

6/34

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који      

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл.  75. Закона, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 
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) Закона); 

 
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) Закона); 

 
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона). 

  
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који      

испуњава додатни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл.  75. Закона, и то: 

- да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – обезбеђеним 
сервисом за понуђено возило који је удаљен од седишта Наручиоца највише 20 
км. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 
4) Закона, а понуђач сам мора да испуњава и додатни услов. 
            Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 
 

         Испуњеност обавезних и додатног услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у  складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац 1 изјаве понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

         Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
          Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

         Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ 
одређен ЗЈН чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач 
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 
јавно доступни. 

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. 

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. 

Сходно члану 78. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача АПР није дужно да 
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, али треба да 
неведе да је уписан у регистар. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1)  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ 
УГОВОР: 
 

 Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума „најнижа 
понуђена цена“. 
 
 
2)  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

          У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном 
ценом, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен дужи гарантни рок на 
каросерију (антикорозивну заштиту), у случају да и овај рок исти у том случају ће 
научилац уговор доделиту понуђачу у чијој понуди је понуђен дужи рок важења 
понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти најдужи  
гаранти рок на каросерију и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 
овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНI ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине: 

• Образац број 1 – Образац изјаве за о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН 

• Образац број 1а – Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН 
(подизвођач) 

• Образац број 2 – Образац понуде 

• Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде 

• Образац број 4 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити 
животне седине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 

• Образац 6 – евиденција приложених доказа 

• Модел уговора 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА  
УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗЈН  

 
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 добра – новог путничког аутомобила, број ЈН 2/17, испуњава 
све услове из чл. 75. и 76. 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 као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) 

4) да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – обезбеђеним 
сервисом за понуђено возило, који је удаљен од седишта Наручиоца 
највише 20 км. 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1а 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА  
УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
 

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 подизво-
ђача] у поступку јавне набавке добра – новог путничког аутомобила, број ЈН 2/17, 
испуњава све услове из чл. 75. и Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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); 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Iзјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Саставни део понуде чини  спецификација добра 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – 

Новог путничког  аутомобила – ЈН 2/17 
1) ОПШТI ПОДАЦI О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПIБ): 
 

 

Iме особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСI:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДIЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНIЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Iме особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Iме особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

 Лице уписан у регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 

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 довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НОВ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ 
 

Редни 
број 

Опис  Јединица 
мере 

Коли- 

чина 

Укупна цена без ПДВ-а у 
РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом у 
РСД 

 
1. 

Нов путнички аутомобил 

______________________ 

______________________
______________________ 

(Уписати Произвођача, 
маркуи, тип) 

 
 

комад 

 
 

1 

 

 

 

 

 

Услови плаћања: Након испоруке добра, у року до 15 дана од дана пријема исправне 
фактуре од стране Наручиоца и потписане отпремнице од стране 

Наручиоца 

Начин плаћања: Вирмански 

Стопа ПДВ: ___ % 

Рок важења: ____ дана од дана отварања понуде  

(понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

Рок испоруке добра: 7 дана од дана закључења уговора 

Место испоруке: ЈКП „Суботицагас“ Јована Микића бр. 58; Суботица 

Гарантни рок: - на мотор и мењач: ____ године од дана испоруке (минимално 4 
године),  

- на каросерију (антикорозивну заштиту): ____ године од дана 
испоруке (минимално 3 године) и 

- на боју: ____ године од дана испоруке (минимално 3 године)  

 

Износ увозне царине и друге 
дажбине који је већ 

обухваћен понуђеном ценом 

 

___________________ РСД 

Удаљеност овлашћеног 
сервиса од наручиоца 

Удаљеност овлашћеног сервиса од седишта наручиоца _________ км 

                                          (не већа од 20 км) 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Образац понуде мора бити попуњен у целости. 

-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 

-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
 -  Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и 

оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) 
-    Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
-  У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, 

одговарајући део  обрасца копирати у довољном броју примерка. 
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-  Понуђено добро које је предмет набавке мора обавезно да одговарати техничкој 
спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 

-    Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност 

-    За понуђени модел у обрасцу понуде навести произвођача и тип понуђеног аута. 
-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је 

сачињен образац структуре цене. 

- Удаљеност од овлашћеног сервиса наручиоцу: не може бити већа од 20 км од 
седишта Наручиоца 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
 
 

МП  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

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 трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
 
 

MП  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  4 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник РС» бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15), у својству понуђача 
___________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности - добра – новог путничког  аутомобила, бр ЈН 
2/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 

 

 
 

Напомена:У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди,  наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна 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. 

 
 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
 
 

МП  



JКП Суботицагас, Суботица, Конкурсна документација  

јавну набавку мале вредности добра – новог путничког аутомобила, ЈН бр. 2/17 

19/34

ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5. 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник Понуђача дајем следећу: 

                                                          И З Ј А В У 

 

Понуђач__________________________________________ (назив Понуђача), из 
__________________ у поступку за јавне набавке добра - нови путнички аутомобил ЈН 
бр. 2/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Напомена: 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју 
примерака за сваког Подизвођача.). 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву 
копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

МП  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – 

 ДОБРА – НОВОГ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА 
ЈН 2/17  

 
Закључен између: 

 

1. ЈКП „СУБОТИЦАГАС“, са седиштем у Суботици, улица Јована Микића број 58, 
ПИБ: 104200200 Матични број: 2011422, Број рачуна: 160-239215-37 Назив банке: Банка 
Интеса, Телефакс: 024/641-220, кога заступа в.д. директор МСц Зеди Илдико, (у даљем тексту: 
Наручилац) с једне стране и 

 
2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица ________________________________ број ___, 
ПИБ: ______________________, матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, које заступа 
директор _________________________ (у даљем тексту: Добављач), са друге стране 
 

____________________________________ _______________________________________   

____________________________________ _______________________________________  

____________________________________      _______________________________________        

___________________________________                 ______________________________________ 

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

-   да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда 
за набавку добра спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/17,  покренут 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 130/17 од 06.03.2017године,  ради набавке 
добра - новог путничког аутомобила, при чему уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____________. године, 
- да понуда Добављача у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне 

документације, 
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора за предметно добро под бројем ******** дана **.**.****  
- да се техничка спецификација Наручиоца и понуда Добављача налазе у прилогу 

овог Уговора и чине његов саставни део.  
Члан 2. 

Предмет уговора је  добро - 1 (један) нов путнички аутомобил, произвођач 
________________________,  тип ______________________________, радне запремине мотора 
_______________ цм³, снаге мотора ________ КW,  врсте погонског горива  дизел, у свему 
према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача дате у поступку јавне набавке 
спроведеним под бројем ЈН 2/17.  

 
 
 



JКП Суботицагас, Суботица, Конкурсна документација  

јавну набавку мале вредности добра – новог путничког аутомобила, ЈН бр. 2/17 

21/34

Član 3. 
 Цена предмета уговора из члана 1. овога уговора износи: 

 

__________________________ динара              без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

 Укупно : __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 
__/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 
уговора.  

 Цена садржи све трошкове Добављача. 

Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра које чини предмет уговора 
идентична са ценом понуде Добављача дате у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН  
2/17  дана **.**.2017. године, и она је фиксна и не подлеже ревизији до коначне реализације 
овог уговора. 

Члан 4. 
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет уговора према квалитету и 

карактеристикама који су одређени у спецификацији Наручиоца и понуди Добављача, према 
важећим стандардима квалитета и да одговара техничким и другим захтевима важећих прописа 
Републике Србије, Правилника о подели моторних возила и прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на путевима и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.    

Приликом примопредаје добра Добављач је обавезан да достави  упутство за руковање 
и одржавање, сервисну књижицу и гарантни лист са условима гаранције.  

У случају неодговарајућег квалитета  или у случају да се утврди да возило није у складу 
са понудом и захтеваним техничким каракткеристикама, Наручилац задржава право да не 
преузме возило, а Добављач је дужан да недостатке отклони у року од 7 дана од дана пријема 
рекламације, тј. да  испоручи возило исте марке и карактеристика, које је у складу са понудом и 
зхтеваним техничким каракткеристикама. 

 
Члан 5. 

Добављач се обавезује да предмет уговора из члана 2. овог уговора испоручи 
Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.  

 
Члан 6. 

Ако Добављач не испоручи предметно добро у року из члана 5. овог Уговора, 
Наручилац ће зарачунати уговорне казне у износу од 0,2% од укупно уговорене цене без ПДВ-
а, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне зарачунат због кашњења у 
испоруци може износити највише 10 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а.   

 
Члан 7. 

Добављач се обавезује да предмет овог уговора испоручи францо Наручиоцу, без 
транспортних трошкова, на адресу Суботица, Јована Микића 58.  

 
Члан 8. 

Наручилац се обавезује да ће Добављачу извршити плаћање након испоруке предмета 
уговора, у року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца и потписане 
отпремнице од стране Наручиоца, на рачун Добављача бр. ______________________ код банке 
_______________________________. 
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Члан 9. 
 Добављач је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од 
дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница 
треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном 
доњем углу на последњој линији. 

  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити 
на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора бити 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза 
понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 

 
Члан 10. 

Добављач се обавезује да да гаранцију на мотор и мењач испорученог возила из члана 1. 
овог Уговора,  у трајању од ____ године, од дана испоруке. 

Добављач се обавезује да да гаранцију на каросерију (антикорозивну заштиту) 
испорученог возила у трајању од _____ године, од дана испоруке.  
 Добављач се обавезује да да гаранцију на боју испорученог возила  у трајању ___ године 
од дана испоруке.  

 
Члан 11. 

 Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе, које доведу до 
ометања или онемогућаванја извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних 
страна ће се продужити за време трајања више силе. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговорајуће доказе. 

 
Члан 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

 
Члан 13. 

 Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране. 
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Члан 14. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 
Привредног суда у Суботици. 

 
Члан 15. 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област. 

 
Члан 16. 

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог уговора. 

 
Члан 17. 

Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих Наручилац задржава пет 
примерака, а Добављач добија један примерак уговора. 

 Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 

 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 

  в. д. д и р е к т о р: 

 

  МСц Зеди Илдико 
 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом 
Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе 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. 

* - Попуњава Наручиоц 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Наручилац припрема Конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском језику. У 
случају да је тражени званичан каталог или извод из каталога, или неки други доказ којим је 
могуће доказати  све тражене карактеристике возила, издати на енглеском језику понуђач их 
може доставити на том језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да 
би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у 
којем је дужан да изврши превод тог дела понуде од овлашћеног судског тумача 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА 
 
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако 
што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације.  
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију 
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред 
уписати исправан и све то оверити својим печатом и потписати. 
Пожељно је да цви документи у понуди буду повезани јемствеником у целину и запечаћени, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
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 
понуда први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број 
телефона. 
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се 
ради о понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у 
понуди. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у 
заједничкој понуди. 
Понуду се доставља на адресу: 
ЈКП “Суботицагас“ ул. Јована Микића бр. 58,  24000 Суботица, са назнаком: 

 
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА-  НОВИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ-  

ЈН  БР. 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће Понуђачу предати  потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 
- Образац изјаве о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона у поступку Јавне 
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набавке мале вредности, потписану и оверену; 
 - Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача, потписану и оверену (уколико наступа 
са подизвођачем); 
 - Образац понуде ( који се састоји од следећих делова: општи подаци о понуђачу, начин 
подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о учеснику у заједничкој понуди и подаци о 
понуди; 
 - Модел уговора потписан и оверен; 
 - Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно) 
 - Образац изјаве о независној понуди попуњен, потписан и оверен образац; 
- За понуђени модел достави званичан каталог или извод из каталога, или неки други доказ 
којим је могуће доказати све тражене карактеристике возила. 

- Бланцо сопствена меница регистровану код НБС, као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде, картон депонованих потпис и менично овлашћење. 

- Споразум чланова групе понуђача – уколико понуду подноси група понуђача. Ако је 
подносилац понуде група понуђача, дужни су да доставе писмени споразум којим се понуђачи 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке– на начин предвиђен у 
конкурсној документацији 
 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе понуђача. У случају да 
се Понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 

 
3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 
 Рок за подношење понуда је дана 28.03.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац 
ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено. 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 28.03.2017. године у 12:30 часова, у просторијама 
Наручиоца, Суботица, Јована Микића 58. Отварању понуда може присуствовати свако 
заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје овлашћење преда 
Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда. 

  
4. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:  
− са Портала јавних набавки - www.uјn.gov.rs  
− са интернет странице Наручиоца - http://www.suboticagas.co.rs/razvoj.html 

 
5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ 
ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА 
Набавка није обликована по партијама 
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6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Суботицагас“, Јована 
Микића бр. 58, 24000 Суботица, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку добара – нови путнички аутомобил  ЈН бр.2/2017 – НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – нови путнички аутомобил  ЈН бр.2/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – нови путнички аутомобил  ЈН бр.2/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – нови путнички аутомобил  ЈН бр.2/2017 - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду 
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са 
Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење 
понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
8. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 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. 
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 
организавију надлежну за заштиту конкуренције. 
 
10. 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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред Наручиоцем, 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Задруга може поднети пунуду 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. 
 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања након испоруке добра, у року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

11.2.  Захтев у погледу рока испоруке  добара  
     

Добављач је дужан да предмет уговора испоручи у року од 7 дана од дана закључења уговора.
            

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
Понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

11.4. Гарантни рок 

Понуђач даје гаранцију на мотор и мењач у трајању од минимално 4 године, од дана испоруке.  
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Понуђач даје гаранцију на каросерију (антикорозивну заштиту минимално 3 године од дана 
испоруке и 
Понуђач даје гаранцију на боју минимално 3 године од дана испоруке.  

 

11.5. Други захтеви 
 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, ..). У 
случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна у току периода важења уговора и не може се мењати. 

Цену је потребно изразити нумерички.   
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде. 

 
13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ 

 
13.1. Понудач је приликом подношења понуде, дужан да достави:  
 
Бланко соло меницу за озбиљност понуде.  Понуђач је у обавези да приликом подношења 
понуде достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде. Меница треба да буде оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на 
последњој линији. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на 
име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) 
од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са 
клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив»,. Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. 
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са 
потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и 
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.  
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 60 (шесдесет) дана дужи од 
дана отварања понуда. Наручилац ће активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде: 

- ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без 
сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је његова понуда 
прихваћена од Наручиоца као најповољнија, 

-  ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно условима из 
понуде,  

- ако  понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана, од дана закључења уговора, не 
достави тражено средство обзебеђења за добро извршење посла.  
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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13.2. Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 
дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. 
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у 
десном доњем углу на последњој линији. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на 
име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет 
посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први 
позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора 
бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне 
банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са 
потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и 
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора бити најмање 30 
(тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача. 
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају ако 
Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити 
враћено. 
 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 
 
15. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 

 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде mailto: petar@suboticagas.co.rs, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуде. Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима путем електронске поште на емаил: mailto: 
petar@suboticagas.co.rs радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 ч до 
15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
путем електронске поште на емаил: mailto: petar@suboticagas.co.rs радним даном након истека 
радног времена  наручиоца то јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се 
евидентирати код  наручиоца  следећег радног дана. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
путем електронске поште на емаил: mailto: petar@suboticagas.co.rs у данима када наручилац не 
ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев ће се евидентирати 
првог  радног дана у току  трајања радног времена наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч. 
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, ЈНМВ добара- нови 
путнички аутомобил ЈН бр.2/2017“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/641-220 
или на е-маил: petar@suboticagas.co.rs 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење 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 појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 
1. Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки  “ 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог 
Подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 
контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу 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 уколико законом није другачије одређено. 

- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од 
пријема захтева за заштиту права. 

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за 
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 
2. овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако 
наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заститу права садржи: 
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
- назив и адресу наручиоца; 
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН; 
- потпис подносиоца. 

 

Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за 
заштиту права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним; 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-
30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253;  сврха: ЗЗП, 
назив наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
позив на бр. бр. или ознака јавне набавке. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП Суботицагас; јавна набавка број ЈН 2/17;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 

 Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  

 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је исти додељен у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. 
 
21. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави 
поступка јавне набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана 
закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.  
Такође наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
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- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 
најповољније понуде. 
Наручилац може да обустави поступак 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 јавна 
набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним 
набавкама). 

Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о 
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у 
року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 
23.       УГОВОРНЕ КАЗНЕ 
Ако Изабрани понуђач не испоручи предметно добро у року уговореном року, Наручилац ће 
зарачунати уговорну казну у износу од 0,2% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне зарачунат због кашњења у испоруци може 
износити највише 10 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, 
умањењем рачуна.  

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Добављач проузрокује 
Наручиоцу. 
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ОБРАЗАЦ 6. 

ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 
Понуђач:_________________________________________ из _______________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци мале вредности добра – Новог путничког 
аутомобил, број ЈН 2/17, доставља следеће доказе: 

Редб
рој 

Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана 75. ЗЈН испуњеност 
услова 

1. 
да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

 

 

 

 

Образац 1., попуњен, потписан и  
оверен 

 

 

Образац 1а., попуњен, потписан 
и оверен (ако има Подизвођача) 

ДА 

 

 

ДА 

НЕ 

 

 

НЕ 

2. 

да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осууђиван за кривична 
дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, 
кривично дело примања и давања 
мита, кривично дело преваре 

3. 

да је измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште 
на њеној територији 

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

4. Образац 2 – Образац понуде ДА НЕ 

5. 
Образац 3 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог 
обрасца није обавезно) 

ДА НЕ 

6. Образац 4 – Изјава о независној понуди ДА  НЕ 

7. Образац 5 – Изјава о поштовању  обавеза из члана  75. став 2. ЗЈН ДА НЕ 

8. Модел уговора ДА НЕ 

9. 
Споразум чланова групе понуђача – уколико понуду подноси група 
понуђача. 

ДА НЕ 

10. 
Бланцо сопствена меница регистровану код НБС, као средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, картон депонованих 
потписа и менично овлашћење. 

ДА НЕ 

11. 
Званичан каталог или извод из каталога, или неки други доказ којим 
је могуће доказати све тражене карактеристике возила 

ДА НЕ 

12. 
Евиденција приложених доказа (Достављање овог обрасца није 
обавезно), 

ДА НЕ 

        Датум                                                 МП                               Овлашћено лице понуђача 
 

__________________                                                                        _____________________ 


