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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 567/18 од 20.09.2018. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 567-1/18 од 20.09.2018. године, 
припремљена је: 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 
 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Спецификација 4 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

8 

IV Критеријум за доделу уговора 13 

V Обрасци који чине саставни део понуде 14 

VI Модели уговора 41 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 48 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О 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 ЈН 26/18 су добра – набавка материјала и аутогума са 
услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас" 

 

ОРН 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе 

ОРН  50110000 - Услуге поправки и одржавање моторних возила и  припадајуће опреме 

 
4. Партије: 
 

Предмет јавне набавке је обликован у партијама. 

 

Партија 1: Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за сервисирање и 
одржавање возила 

ОРН 34300000  -  Делови и прибор за возила и њихове моторе 

ОРН 50110000 - Услуге поправки и одржавање моторних возила и  
припадајуће опреме 

 

Партија 2: Набавка материјала за возила 

ОРН 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе 

 

5. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

6. Контакт (лице или служба)  

 

Лице за контакт – Петар Хорвацки, службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса petar@suboticagas.co.rs  факс: 024-641 220 



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за 
одржавање  возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 

4/56 

 

II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

ПАРТИЈА 1: 

Предмет јавне набавке за Партију 1 је поправка и одржавање моторних возила 
наручиоца, у сервисној радионици понуђача, са уградњом резервних делова у моторна 
возила. 

Трошкови материјала и рада улазе у цену понуде. 

Делови који се уграђују морају бити нови и оригинални. 

Понуђач је дужан да за уграђене резервне делове да произвођачку гаранцију.  

До 10 км трошкови превоза од гараже наручиоца до места где се врши поправка и 
назад, падају на терет наручиоца, а преко тога на терет понуђача. 

 
Наручилац задржава право да врши набавку сродних услуга, као и да врши набавку и 
замену сродних резервних делова, који нису исказани у понуди. Услуге и делови који 
нису обухваћени понудом биће фактурисани у складу са накнадном понудом понуђача, 
на коју писмену сагласност даје наручилац. Цене исказане у накнадној понуди не могу 
бити веће од цена утврђених важећим ценовником понуђача, на дан закључења 
уговора, нити веће од упоредивих тржишних цена. 
 
Услуге ће се пружати по налогу овлашћеног лица наручиоца и исте се имају пружити 
стручно и квалитетно у складу са добрим пословним обичајим, привилима и 
стандардима струке.   
Замена делова-сервисирања возила обухватају: 
Редовно одржавање возила представља пружање сервисних услуга према препоруци 
произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, 
односно на одређени временски период и обухвата: 
 

- неопходну замену моторног уља и филтера, 
- контролу кочионих и управљачких система, са заменом неопходних делова, 
- остале периодичне сервисе, у роковима који прописује произвођач возила. 

Ванредно одржавање возила (поправка) врши се по налогу наручиоца и обухвата 
отклањање уочених кварова и недостатака на возилу и његово стављање у редовну 
функцију. 

Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу наручиоца. 

Све поправке подразумевају уградњу оригиналних резервних делова, а понуђач је 
обавезан да уз радни налог достави наручиоцу декларацију са бар кодом уграђених 
резерних делова. 

Понуђач је обавезан да у случају редовног одржавања возила отпочне са заменом 
делова-сервисирањем  одмах по преузимању возила и да возило врати наручиоцу, по 
могућности истог радног дана, а најкасније наредног радног дана. 

У случају ванредног одржавања возила понуђач је обавезан без одлагања обавестити 
наручиоца о врсти квара и времену потребном за отклањање истог. У случају да 
овлашћено лице наручиоца одобри ванредну поправку возила, исту је понуђач обавезан 
завршити у најкраћем времену, а најкасније у року од 5 (пет) радних дана. 

Понуђач је обавезан да сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким 
описом извршене замене делова-сервисирањем. 
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Након извршене замене делова-сервисом понуђач је обавезан да сачини писмени радни 
налог, са спецификацијом замене делова-сервисом, који оверава овлашћено лице 
наручиоца, чиме потврђује да је замене делова-сервис извршена. 

У случају да је понуђач замене делова-сервис возила извршио са недостацима, на 
основу рекламације овлашћеног лица наручиоца, понуђач је о свом трошку обавезан да 
без одлагања отклони утврђене недостатке, а најкасније наредног радног дана након 
пријема рекламације. 

Понуђач мора имати сервисну радионицу у којој ће извршити замену делова-сервис 
које су предмет јавне набавке. 

Сервисна радионица понуђача мора бити по могућности на територији Града Суботице 
односно на раздаљини од највише 10 км од седишта наручиоца, а у супротном понуђач 
је обавезан да преузме возило у седишту наручиоца и да сноси све транспортне 
трошкове до места места поправке и назад до седишта наручиоца.    

 

ПАРТИЈА 2: 

Предмет јавне набавке је испорука прибора и делова за моторна возила наручиоца. 

Делови који се испоручују морају бити нови и оригинални . 

Понуђач је дужан да за испоручени прибор и делове, по потреби, да произвођачку 
гаранцију.  

Прибор и делови се испоручују франко седиште наручиоца у Суботици, Јована Микића 
бр. 58. 
Наручилац задржава право да врши набавку сродног прибора и делова, који нису 
исказани у понуди. Прибор и делови који нису обухваћени понудом биће фактурисани 
у складу са накнадном понудом понуђача, на коју писмену сагласност даје наручилац. 
Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од цена утврђених важећим 
ценовником понуђача, на дан закључења уговора, нити веће од упоредивих тржишних 
цена. 
 

Испорука прибора и делова ће се вршити по налогу овлашћеног лица наручиоца, у року 
од највише два дана од дана пријема налога наручиоца 
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СПИСАК МОТОРНИХ ВОЗИЛА НАРУЧИОЦА: 
Р.бр. Тип возила/намена Снага KW Радна 

запремина 
мотора cm3 

Врста горива Марка и модел Датум прве 
регистрације 

(година 
производње) 

Стање на 
километар 
сату на дан 
31.07.2018. 

године 
(пређено км) 

1 теретно камион 85 3908 Еуро Дизел Iveco Turbo Zeta 1998 40732 

2 путничко 66 1364 Бензин,ТНГ 
Opel Astra 

Classic 2005 141480 

3 трактор 29,5 2500 Еуро Дизел IMT 539 2006 254 rad/h 

4 путничко 81 1598 Еуро Дизел 

ŠKODA 
OCTAVIA 

STYLE 1.6 TDI 2017 16565 

5 путничко 51 998 Бензин, Toyota Yaris 2008 87653 

6 путничко 66 1364 Бензин, ТНГ 
Opel Astra 

Classic 2008 121305 

7 теретно пикап 55 1248 Еуро Дизел Opel Combo 2009 85198 

8 теретно пикап 55 1248 Еуро Дизел Opel Combo 2009 102905 

9 теретно пикап 64 1598 Бензин, ТНГ Dacia MCV 2010 82550 

10 теретно пикап 64 1598 Бензин, ТНГ Dacia MCV 2010 73555 

11 путничко 77 1598 Бензин, ТНГ Dacia Duster 4x4 2012 68665 

12 путничко 77 1598 Бензин, ТНГ Dacia Duster 4x4 2012 77001 

13 теретно пикап 62 1598 Бензин, ТНГ Dacia MCV 2012 43079 

14 теретно пикап 62 1598 Бензин, ТНГ Dacia MCV 2012 54240 
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15 путничко 81 1461 Еуро Дизел Dacia Duster 4x4 2013 115130 

16 теретно пикап 55 1461 Еуро Дизел Dacia Docker 2013 54236 

17 теретно 120 2499 Еуро Дизел Isuzu, D - Max 2015 14064 

18 приколица       Лака приколица 
- самоградња 

2004   
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

  

  

1. 

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

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 4. и 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач и 
подизвођач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђују да 
испуњавају услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

  

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); 

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. 

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). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 
наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1.   ПОСЕБНИ УСЛОВ НАРУЧИОЦА ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

  

1.1. Да Понуђач мора да има важећи 
уговор са овлашћеним сервисом за 
возила марке ŠKODA (возило ŠKODA 
OCTAVIA STYLE 1.6 TDI је под 
гарацијом) 

1.1) Фотокопија Уговора са овлашћеним 
сервисом за возила марке ŠKODA 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

  

 Да Понуђач мора да располаже са: 
  
  2.1. Затворен сервисни простор од  

минимално 150 м2 - максимална 
удаљеност понуђача од седишта 
Наручиоца може да износи 10 км 

2.1) Фотокопија листа непокретности или 
уговора о закупу пословног простора 

 2.2. Двостубна дизалица капацитета 
подизача минимум 3 т, 

 2.3. Уређај - станица за пуњење климе 
Гаса 134А 

2.2) Фотокопија пописне листе или 
аналитичке картице основних средстава на 
којим ће видно бити означена тражена 
техничка опрема. Пописна листа мора бити 
са последњим датумом у години која 
претходи години у којој се јавна набавка 
спроводи, потписана од стране овлашћеног 
лица и оверена печатом понуђача. 
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3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ 

  
Да Понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим уговором у складу 
са Законом о раду најмање   : 

3.1.  аутомеханичара – 3 извршиоца 

3.2. аутоелектричара – 1 извршилац 

3.3. аутолимара – 1 извршилац 

 3.1. За лица запослена код Понуђача 
фотокопију уговора о раду и М/МА обрасца 
(пријаве на осигурање), или 

3.2. За лица која су ангажована по другом 
основу у складу са Законом о раду 
фотокопију уговора о радном ангажовању у 
складу са Законом о раду, и 
 

3.3. Фотокопију радне књижице која мора да 
садржи страницу којом се потврђује стручна 
спрема за свако наведено лице или 
фотокопија дипломе о стручној спреми за 
наведена лица 

 Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту 
радова  обезбеди одговарајуће извршиоце. 

  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са 
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, и 3, у складу са чл. 
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу. 

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 
случају да понуђач наступа са подизвођачеме дужан је да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. У случају да понуђач 
подноси понуду са подизвођачем сам мора да испуњава и додатне услове. 

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) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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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 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 
 

3. Члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, услов под редним бројем 3. у табеларном приказу 
обавезних услова   

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. Члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, услов под редним бројем 3. у табеларном приказу 
обавезних услова   

 Доказ: 

Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 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; 
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3) Извод из казнене 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. Члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. у табеларном приказу 
обавезних услова   

 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. 
  
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. 

Тражене доказе из понуђач доставља у неовереној копији, али наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија понуда је најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 

Ако понуђач у остављеном 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. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, уколико наведе где се они могу наћи. 

Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача АПР, 
приликом подношења понуде не доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1. 
тачка 1, 2. и 4. ЗЈН. 
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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: 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 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 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 извлачења путем жреба 
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 V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине: 

 Образац број 1А – Образац понуде за партију 1. 

 Образац број 1Б – Образац понуде за партију 2. 

 Образац број 2 – Образац изјаве за о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН 

 Образац број 3 – Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (подизвођач) 

 Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде 

 Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

 Образац број  6А – Спецификација – Структура цене за Партију 1  

 Образац број 6Б – Спецификација – Структура цене за Партију 2  

 Модел уговора за Партију 1. 

 Модел уговора за Партију  2. 
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ЈН 26/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 А 

 

 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 1 

Саставни део понуде чини образац – спецификација добара 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности 
добра – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за  

одржавање возила ЈКП "Суботицагас", ЈН 26/18 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача АПР  

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ 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 

 



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  
возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 

16/56 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач уписан у Регистар 
понуђача АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач уписан у Регистар 
понуђача АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

 

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: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Понуђач уписан у Регистар понуђача 
АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Понуђач уписан у Регистар понуђача 
АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

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 НАБАВКЕ за набавку добара –  
набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање  возила 

ЈКП "Суботицагас", ЈН 26/18 – ПАРТИЈА 1 

Укупна цена без ПДВ-а:    ________________________________ рсд 

ПДВ:    ________________________________ рсд 

Укупна цена са ПДВ-ом:  ________________________________ рсд 

Услови  плаћања: 

 

Сукцесивно, по извршеној уградњи- замени делова, у року не 
дужем од 45 дана, пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца  

Начин плаћања: вирмански, сукцесивно по извршеној уградњи- замени делова 

Рок важења понуде: _______ дана, од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

Рок за извршење замене 
делова-сервис: 

По налогу Наручиоца, у случају редовног одржавања року од 
најкасније 2 (два) дана, а у случају ванредног одржавања у 
року од најкасније 5 (пет) дана, од дана преузимања возила. 

Рок за реализацију 
уговора: 

Годину дана (12 месеци) од дана потписивања уговора – 
сукцесивно по налозима Наручиоца 

Трошкови превоза возила 
за поправку: 

Трошкови превоза возила за поправку, од гараже Наручиоца до 
места поправке возила и враћање истог у гаражу, до 10 
киломатара удаљености, пада на терет наручиоца, а ако је 
удаљеност више од 10 километара, трошкови превоза падају на 
терет Понуђача 

Удаљеност понуђача од 
седишта Наручиоца 

 

___________ км 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца и мора бити дата за сваку ставку, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- 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 чланова групе понуђача 
односно више подизвођача, одговарајући део обрасца копирати у довољном броју примерка, 
- Делови који се уграђују морају бити нови и оригинални  
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- Понуђач је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да произвођачку гаранцију 
(без потрошног материјала), 
- Трошкови материјала улазе у понуђачку цену 
- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу техничке спецификације те се 
сматра да је сачињен образац структуре цене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈН 26/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 Б 

 

 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 2 

Саставни део понуде чини образац – спецификација добара 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности 

добра – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање  возила ЈКП 
"Суботицагас", ЈН 26/18, Партија 2  

 
2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача АПР  

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ 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: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач уписан у Регистар 
понуђача АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач уписан у Регистар 
понуђача АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

 

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: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Понуђач уписан у Регистар понуђача 
АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Понуђач уписан у Регистар понуђача 
АПР 

ДА/НЕ (одговарајуће заокружити) 

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. 



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  
возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 

23/56 

 
 

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за набавку добара – 
набавка материјала са услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас",  

ЈН 26/18 – ПАРТИЈА 2  

Укупна цена без ПДВ-а:    ________________________________ рсд 

ПДВ:    ________________________________ рсд 

Укупна цена са ПДВ-ом:  ________________________________ рсд 

Услови  плаћања: 
Сукцесивно, по извршеној испоруци добара – предмета 
уговора, у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре од стране Наручиоца  

Начин плаћања: Вирмански 

Рок важења понуде: _______ дана, од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

Рок за испоруку: По налогу Наручиоца у року од најкасније 2 (два) дана, од дана 
пријема налога Наручиоца од стране понуђача 

Рок за реализацију 
уговора: 

Годину дана (12 месеци) од дана закључења уговора – 
сукцесивно по налозима Наручиоца 

Место испоруке: Франко седиште Наручуиоца, Суботица, Пут Јована Микића 58 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца и мора бити дата за сваку ставку, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- 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 
чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део обрасца копирати у 
довољном броју примерка, 
- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је сачињен 
образац структуре цене.  

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈН 26/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2 

 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ 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 добра – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за 
одржавање  возила ЈКП "Суботицагас", број ЈН 26/18,   

1. Партија 1 и/или 
2. Партија 2    / одговорајуће заокружити 

 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2.) Понуђач 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 (чл. 75. ст. 1. тач 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач 4) ЗЈН) ; 

4.) Понуђач је поштовало 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 (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 

 

Напомена: 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  
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ЈН 26/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3 

 

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ 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 понуђача] у 
поступку јавне набавке добра – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за 
одржавање  возила ЈКП "Суботицагас", број ЈН 26/18,   

1. Партија 1 и/или 
2. Партија 2    / одговорајуће заокружити 
 

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

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 (чл. 75. ст. 1. тач 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач 4) ЗЈН); 

                    4)  Подизвођач је поштовало 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

 

 

 
 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

 

 
МП  
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ЈН 26/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4  

 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку 
јавне набавке мале вредности добара – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за 
одржавање  возила ЈКП "Суботицагас", број ЈН 26/18, Партија 1 и/или Партија 2 
(одговарјауће заокружити) како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ПАРТИЈА      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 

 

 
MP  
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ЈН 26/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5 

 

 

 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 добара – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за 
одржавање  возила ЈКП "Суботицагас", бр ЈН 26/18,  

1. Партија 1 и/или 

2. Партија 2 (одговарајуће заокружити) 

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  



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 
28/56 

ОБРАЗАЦ 6 А                                                                                                                  
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 
    

Набавка материјала са услугом уградње за сервисирање  и одржавање возила,  Партија 1 

Редни број Тип - марка  возила Назив артикла 

Оквирна 
количина 

арткла 

Јединична 
цена 

артикла без 
ПДВ-а 

Укупна цена   
артикла без 

ПДВ-а (Г*Д) 

Количина 
норма часа за 

замену 
јединичног 
артикла без 

ПДВ-а 

Количина 
норма часа 
за замену 
Укупнг 
броја 

артикала 
(Г*Е) 

Вредност 
јединичног 
норма часа 
без ПДВ-а 

Укупна  
вредност 

норма часа 
без ПДВ-а 

(Ж*З) 

Укупно 
цена без 
ПДВ-а 
(Ђ+И) 

Укупно цена 
са ПДВ-а 

((Ђ+И)*1,2) 

А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К 

  

Два возила  Dacia Duster 
Ambiance 1,6 16 v 4x4, 
возило путничко, 
година производње 
2013, погонско гориво 
Бензин, ТНГ, радна 
запремина мотора 1598  
cm3 снага 81  KW                     

1   
Акумулатор 12V 60Ah  
600A 2                 

2   Метлице брисача 4                 

3   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 2                 

4   Филтер уља 2                 

5   
Филтер ваздуха, држац 
филтера ваздуха 2                 

6   Филтер кабине 2                 

7   Подлоска чепа  картера 2                 

8   Моторно уље 1/1l 10                 

9   Кочионе плочице 4                 

10   Каиш клинасти 2                 
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11   Сет разводног ремена 2                 

12   

Филтер гас са 
припадајућим елементима 
ТНГ уређаја 1                 

13   Свећице 4                 

14   ПК ремен 2                 

15   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

16   

Комплет кућиште контакт 
кључ са далјинским 
командама и кодирањем 1                 

17   Филтер горива 1                 

18   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 1                 

19 

Једно возило Dacia 
Duster Extreme 1,5 DCI 
4x4 путницко-
интервентно, година 
производње 2013, врста 
горива Еуро дизел, 
радна запремина мотора 
1461  cm3 снага 81  KW                     

20   
Акумулатор 12V 60Ah  
510 A 1                 

21   Метлице брисача 2                 

22   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 2                 

23   Филтер уља 1                 

24   
Филтер ваздуха, држац 
филтера ваздуха 1                 

25   Филтер кабине 1                 

26   Подлоска чепа картера 1                 

27   Моторно уље 1/1l 5                 



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 
30/56 

28   Плочице ручне кочнице 1                 

29   Сајле ручне коцнице 1                 

30   Задње кочионе пакне 2                 

31   Шпанер ремена 1                 

32   Предње диск плоцице 2                 

33   Сет развода ремена 1                 

34   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

35   Стакло шофершајбне 1                 

36   Филтер горива 1                 

37   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 4                 

  

Четири возила  Dacia 
Logan Van Ambiance 
1.6, теретно - пикап, 
година производње 
2010 , врста горива 
бензин, ТНГ, радна 
запремина мотора 1598  
cm3, снага 77  KW                      

38   
Акумулатор 12V 60Ah  
600A 4                 

39   Метлице брисача 8                 

40   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 4                 

41   Филтер уља 2                 

42   Филтер ваздуха 2                 

43   Филтер кабине 2                 

44   Моторно уље 1/1l 10                 

45   Подлошка чепа картера 2                 

46   Сет квачила 1                 
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47   
Задњи десни и леви лежај 
точка 4                 

48   

Филтер гас са 
припадајућим елементима 
ТНГ уређаја 2                 

49   Комплет кочнице 1                 

50   Гуме 185/65 Р 15 летње 4                 

51   Гуме 185/65 Р 15 зимске 4                 

52   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

53   

Контакт кључ са 
далјинским командама и 
унешеним кодом за 
стартовање 1                 

54   Филтер горива 2                 

55   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 4                 

  

Једно возило  Dacia Van 
Doker Ambiance 1.5 
DCI, теретно пикап, 
година производње 
2013, врста горива 
дизел, радна запремина 
мотора 1461  cm3, снага 
55 KW                     

56   
Акумулатор 12V 60Ah  
600A 1                 

57   Метлице брисача 2                 

58   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 1                 

59   Филтер уља 1                 

60   Филтер ваздуха 1                 

61   Филтер кабине 1                 

62   Моторно уље 1/1l 5                 
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63   Подлоска чепа картера 1                 

64   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

65   

Контакт кључ са 
далјинским командама и 
унешеним кодом за 
стартовање 1                 

66   Гуме 185/65 Р 15 летње 2                 

67   Филтер горива 1                 

  

Једно возило  Tojota 
Yaris , путничко возило, 
година производње 
2008, врста горива 
бензин, радна 
запремина мотора  cm3, 
снага 51  KWЈедно 
возило                       

68   
Акумулатор 12V 45Ah 
400A 1                 

69   Метлице брисача 2                 

70   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 1                 

71   Филтер уља 1                 

72   Филтер ваздуха, 1                 

73   Филтер кабине 1                 

74   Моторно уље 1/1l 5                 

75   Подлоска чепа картера 1                 

76   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

77   Филтер горива 1                 

78   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 1                 
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Два возила  Opel astra 
Classic , путничко, 
година производње за 
прво возило 2008 за 
друго 2005, врста 
горива бензин,  ТНГ 
радна запремина мотора 
1364  cm3 снага мотора 
66  KW                     

79   Акумулатор 12V 60A  2                 

80   Метлице брисаца 4                 

81   Фар леви 1                 

82   Фар  десни 1                 

83   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 2                 

84   Филтер уља 1                 

85   Филтер ваздуха 1                 

86   Филтер кабине 1                 

87   Моторно уље 1/1l 5                 

88   Подлоска чепа картера 2                 

89   Комплет кочнице 1                 

90   Шпанер 1                 

91   Шпанер каналног каиша 1                 

92   Каиш 5 ПК 1355 1                 

93   Свећице 4                 

94   Гуме 195/60 Р 15 летње 2                 

95   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

96   Филтер горива 1                 

97   Гит 1/1кг са наношељњм 1                 
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98   Прајмер 2/1l са наношењм 1                 

99   
Металик фарба графит 
сива 1/1l наношењм 2                 

100   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 2                 

  

Два возила  Opel Combo 
1.3 CDTI, теретно 
пикап, година 
производње 2009, врста 
горива Еуро дизел, 
радна запремина мотора 
1248  cm3  ,снага 55  KW                     

101   
Акумулатор 12V 60Ah  
600A 2                 

102   Метлице брисача 4                 

103   
Сијалица за фар, 
жмигавце и за таблице 2                 

104   Филтер уља 1                 

105   Филтер ваздуха 1                 

106   Филтер кабине 1                 

107   Моторно уље 1/1l 4                 

108   Подлоска чепа картера 1                 

109   Гуме 185x60 Р 15 летње 8                 

110   Гуме 185x60 Р 15 зимске 8                 

111   

Допуна Гаса 134А за 
клима уређај, 1/1l, са 
сервисом климе 1                 

112   Филтер горива 1                 

113   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 2                 

114   Хомокинетички зглоб 2                 



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 
35/56 

  

Једно возило камион  
Iveco Turbo  Zeta,  
теретно 5 тона, година 
производње 1998, врста 
горива Еуро дизел, 
радна запремина мотора 
3908  cm3, снага мотора 
85  KW                     

115   
Акумулатор 12V 74Ah  
740A 2                 

116   Метлице брисача 2                 

117   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 2                 

118   Шофершајбна 1                 

119   Блатобрани задљи 2                 

120   Конструкција сандука 1                 

121   Филтер горива 2                 

122   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 4                 

123 

Једно возило  Isuzu D 
Max, година прве 
регистрације август 
2015, врста возила 
теретно са 5 седиста, 
врста горива Еуро 
дизел, радна запремина 
мотора 2499  cm3, снага 
мотора 120  KW                     

124   
Акумулатор 12V 65Ah  
490A 1                 

125   Метлице брисача 2                 

126   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 1                 

127   Филтер уља 1                 

128   Филтер ваздуха 1                 
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129   Филтер кабине 1                 

130   Моторно уље 1/1l 9                 

131   Подлоска чепа картера 1                 

132   
Допуна антрифриза 
концентра 100% 1/1l, 2                 

  

Једна  Лака приколица 
самоградња, специјална 
приколица за превоз 
цеви (котура), година 
производње 2004, 
корисна носивост 0,330 
t, сопствена тезина 
0,420 t                     

133   
Жмигавци леви, десни, 
предњи  и задњи, ауто 2                 

134   Аутомат жмигавца 1                 

  

Један Трактор  IMT  539 
теретно трактор , 
година производње 
2006, врста горива Еуро 
дизел, радна запремина 
мотора 2500  cm3, снага 
29,5  KWЈ                     

135   
Акумулатори 12V 75Ah 
680A 1                 

136   Метлице брисача 1                 

137   Осигурачи 10                 

138   Аутомат жмигаваца 1                 

139   
Комплет Сијалица за фар, 
жмигавце и таблице 4                 

140   Филтер уља 1                 

141   Филтер горива 1                 

142   Моторно уље 1/1l 10                 
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Једна  ŠKODA 
OCTAVIA STYLE 1.6 
TDI  , радне запремине 
мотора 1.598  cm³, снаге 
мотора 81  KW , 
путничко, година 
производње 2017, врста 
горива Еуро дизел.                     

143   Филтер уља 2                 

144   Филтер ваздуха 2                 

145   Филтер кабине 1                 

146   Моторно уље 1/1l 10                 

147   Подлоска чепа картера 2                 

148   Филтер горива 1                 

Редни број Тип - марка  возила Назив услуге 

Оквирна 
количина 

услуге         

Вредност 
јединичне 
услуге без 

ПДВ-а   

Укупно 
цена без 
ПДВ-а 
(Г*Д) 

Укупно цена 
са ПДВ-а 
(Е*1,2) 

А Б В Г         Д   Е Ф 

149   

Компијутерска 
дијагностика механике 
возила са издавањем 
извештаја, за наведене 
типове озила 13 - - - -   -     

150   

Компијутерска 
дијагностика електронике 
возила са издавањем 
извештаја, за наведене 
типове озила 13 - - - -   -     

151   

Компијутерска 
дијагностика ТНГ 
инсталације са издавањем 
извештаја, за наведене 
типове озила 8 - - - -   -     

152   
Компијутерска оптика 
предњег и задњег трапа 3 - - - -   -     
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153   
Ауто лимарски радово - 8 
часова 1 - - - -   -     

154   
Ауто лакирерски радови - 
8 часова 1 - - - -   -     

                Укупно: 
  

   

                        

                        

 

 

 

 

                      Датум:                                                                                                                                                                                    Понуђач:                                                                                              

 

______________________________                                                       МП                                                                    _____________________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 Б 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 
  

Редни 
број 

Тип - марка  
возила Назив артикла 

Оквирна 
количина 

арткла 

Јединична цена 
артикла без 

ПДВ-а 

Јединична цена 
артикла са 

ПДВ-а 

Укупна цена  цена 
артикала без 
ПДВ-а (Г*Д) 

Укупна цена  цена 
артикала са ПДВ-а 

(Г*Ђ) 

  

  

  

А Б В Г Д Ђ Е Ж 
  

1   
Течност за прање ветробрана - зимска,  
5/1l 30         

  

  

  

  

2   
Течност за прање ветробрана - летња, 
5/1l 30         

  

  

  

4   

Деисер спреј - концетровани спреј за 
одмрзавање ветробранских стакала 1/750 
ml 30         

  

  

  

5   Гребач за лед на стаклима 15             

7   Крпа за брисање - фина, јеленска кожа 15         

  

  

  

8   Мирисне јелкице 45             

9   Батерије за кљуеве возила CR2016 3V 6         
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10   
Каблови за стартовање возила 400А -
2,5m 1         

  

  

  

11   Шампон за прање возила 1/1l 15         

  

  

  

12   Сунђер за прање возила 4         

  

  

  

        

 

Укупно:     

  

  

  

                    

 

 
 

                     Датум:                                                                                                                                                                        Понуђач: 
 

______________________________                                       МП                                                                            _____________________________________ 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1   
 

УГОВОР  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И АУТОГУМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ  

ЗА ОДРЖАВАЊЕ  ВОЗИЛА ЈКП "СУБОТИЦАГАС" 
Партија 1 - Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за сервисирање и 

одржавање возила 
Закључен између: 
1. Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица, Јована Микића 

58, ПИБ: 104200200, матични број: 20114223, рачун број 
_____________________________  код ____________________ банке, као 
наручиоца (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор Зеди 
Илдико, с једне стране, и 

2. _______________________________________ из ________________, улица 
___________________________________ бр. ___,  ПИБ _______________, 
матични број ________________, број рачуна 
_________________________________________ у банци 
_____________________________________________________ као 
Добављач (у даљем тексту: Добављач), кога заступа  директор 
_______________________________, са друге стране,  

по следећим условима: 
____________________________________ _______________________________________   
____________________________________         _______________________________________   
____________________________________ _______________________________________   
____________________________________         _______________________________________   
       (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
Предмет уговора су добра – набавка материјала и аутогума са услугом уградње за 

одржавање  возила ЈКП "Суботицагас", у свему према спецификацији Наручиоца и понуде 
Добављача, дате у поступку јавне набавке мале вредности, спроведеним под бројем ЈН 
26/18, Партија 1, при чему 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) спровео поступак јавне 
набавке мале вредности под бројем  ЈН 26/18, Партија 1, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од __.__.2018. године која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да је понуда Добављача најповољнија по критеријуму из конкурсне 
документације и у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације, 

-        да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку 
о додели уговора за предметну јавну набавку: ************** дана ******.2018. године.  

Понуда и спецификација из става 1. овог члана се налазе у  прилогу овог Уговора и 
чине његов саставни део.  

Реализација уговорене вредности ће се у току 2018. години вршити до износа 
расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки Наручиоца за 2018. 
годину. Обавезе које доспевају у 2019. години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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Члан 2. 

 Накнада за материјал и услуга који су предмет овог уговора, утврђује се на основу 
јединичних цена из понуде Добављача из члана 2. овог Уговора и обрачуна на основу 
стварно продатог-уграђеног материјала. 
 Обрачун стварно продатог-уграђеног материјала вршиће се на основу испостављених 
рачуна у складу са  понудом и условима из понуде. 

Максимална цена продатог-уграђеног материјала за 12 месеци рачунајући од дана 
потписивања уговора, може да износи највише ____________ динара (словима: 
_____________________________________________ динара) без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
_____________ динара (словима: ______________________________). 

 
Члан 3. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су јединичне цене из понуде Добављача 
фиксне, а Наручилац није у обавези да од Добављача наручи материјал до максималне 
вредности из члана 2. овог Уговора, него ће се Уговор реализовати у складу са потребама 
Наручиоца за набавком делова за возила. 

 
Члан 4. 

Добављач се обавезује да ће продају делова са уградњом-заменом из члана 1. овог 
уговора вршити сукцесивно у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана закључења уговора, 
односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека 
рока од годину дана, од дана закључења уговора.  

 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће цену предмета овог уговора плаћати по извршењу 
уградњи-замене делова, у року од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране 
Наручиоца, на рачун Добављача   број ________________________________ код Банке 
_______________________. 

Члан 6. 
 Добављач се обавезује 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 потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном 
доњем углу на последњој линији. 
  Добављач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано 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 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 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. 
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Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 
случају ако Добављач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 
 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 
 Менично овлашћење треба да гласи на ЈКП „Суботицагас“, Суботица, Пут Јован 
Микића 58. ПИБ,     матични број  

Члан 7. 
Трошкови превоза возила за поправку, од гараже Наручиоца до места поправке 

возила и враћање истог у гаражу, до 10 километара удаљености, пада на терет Наручиоца, а 
ако је удаљеност више од 10 километара, трошкови превоза падају на терет Добављача. 

 
Члан 8. 

Добављач се обавезује да материјал из члана 1. овог Уговора прода-угради-замени 
делове према потребама Наручиоца, у свему у складу са Понудом и правилима струке, по 
датим појединачним налозима наручиоца, у случају редовног одржавања у року од највише 
2 (два) дана, а у случају ванредног одржавања у року од 5 (пет) дана, од дана преузимања 
возила од стране Добављача. 
 Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет делова и замену делова-
сервиса, сагласно прописима и стандардима за ту врсту посла. 
 

Члан 9. 
Делови које Добављач уграђује морају бити нови и оригинални.    
Добављач је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да произвођачку 

гаранцију.  
 Гарантни рок за извршене услуге замене-сервис је ______ месеци, од дана извршења 
замене-сервиса. 

Члан 10. 
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 11. 
На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, и других правних прописа који регулишу ову област. 
 

Члан. 12. 
Наручилац задржава право да врши набавку сродних услуга , као и да врши набавку и 

замену сродних резервних делова, који нису исказани у понуди. Услуге и делови који нису 
обухваћени понудом биће фактурисани у складу са накнадном понудом Добављача, на коју 
писмену сагласност даје Наручилац. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од 
цена утврђених важећим ценовником Добављача, на дан закључења овог уговора, нити од 
упоредивих тржишних цена. 

 Услуге ће се пружати по налогу овлашћеног лица Наручиоца и исте се имају 
пружити стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајим, привилима и 
стандардима струке.   
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Члан. 13. 
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 јединичне цене, које морају бити фиксне 
током важења Уговора. 

 
Члан 14. 

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 15. 

Уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 
примерка, а Добављач 1 примерак. 

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

ЗА ДОБАВЉАЧA  
Директор 

 
ЗА НАРУЧИОЦА 

Директор 
   

____________________  MSc Зеди Илдико 
                          МП                                                                                     МП  
 
                 
Напомена: 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. 
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VI МОДЕЛ УГОВОР А – ПАРТИЈА 2    
 

УГОВОР  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И АУТОГУМА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ  

ЗА ОДРЖАВАЊЕ  ВОЗИЛА ЈКП "СУБОТИЦАГАС" 
Партија 2 – Набавка материјала за возила 

 
 

Закључен између: 
1. Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица, Јована Микића 58, 

ПИБ: 104200200, матични број: 20114223, рачун број 
______________________________ код Банке _____________________ као 
наручиоца (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор Зеди Илдико, с 
једне стране, и 

2. _______________________________________ из ________________, улица 
___________________________________ бр. ___,  ПИБ _______________, 
матични број ________________, број текућег рачуна 
_________________________________________ у банци 
_____________________________________________________ као Добављач 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа  директор 
_______________________________, са друге стране,  

по следећим условима: 
____________________________________ _______________________________________   
____________________________________          ______________________________________   
       (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 
Члан 1. 

Предмет уговора су добра – набавка материјала за  возила ЈКП "Суботицагас", у 
свему према спецификацији Наручиоца и понуде Добављача, дате у поступку јавне набавке 
мале вредности, спроведеним под бројем ЈН 26/18, Партија 2, при чему 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) спровео поступак јавне 
набавке мале вредности под бројем  ЈН 26/18, Партија 2, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од __.__.2018. године која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да је понуда Добављача најповољнија по критеријуму из конкурсне 
документације и у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку под бројем ************** дана 
******.2018. године.  

Понуда и спецификација из става 1. овог члана се налазе у  прилогу овог Уговора и 
чине његов саставни део.  

Реализација уговорене вредности ће се у току 2018. години вршити до износа 
расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки Наручиоца за 2018. 
годину. Обавезе које доспевају у 2019. години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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Члан 2. 
 Накнада за продати материјал, који су предмет овог уговора, утврђује се на основу 
јединичних цена из понуде Добављача из члана 2. овог Уговора и обрачуна на основу 
стварно испоручене количине материјала. 
 Обрачун стварно испорученог материјала вршиће се на основу испостављених рачуна 
у складу са  понудом и условима из понуде. 

Укупна вреднсот уговора за 12 месеци рачунајући од дана закључења уговора, може 
да износи највише ____________ динара (словима: 
_____________________________________________ динара) без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
_____________ динара (словима: ______________________________). 

 
Члан 3. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су јединичне цене из понуде Добављача 
фиксне, а Наручилац није у обавези да од Добављача наручи материјал до максималне 
вредности из члана 2. овог Уговора, него ће се Уговор реализовати у складу са потребама 
Наручиоца за набавком материјала за возила. 

 
Члан 4. 

Добављач се обавезује да ће продају материјала за возила из члана 1. овог уговора 
вршити сукцесивно у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана закључења уговора, односно 
најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 
годину дана, од дана закључења уговора.  

 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће цену предмета овог уговора плаћати сукцесивно по 
испруци у року од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца, на 
рачун Добављача   број ________________________________ код Банке 
_______________________. 

Члан 6. 
Место испоруке је седиште Наручиоца, Суботица, Пут Јована Микића 58. 

 
Члан 7. 

Добављач се обавезује да материјал из члана 1. овог Уговора испоручи према 
потребама Наручиоца, у свему у складу са Понудом и правилима струке, по датим 
појединачним налозима наручиоца, у року од највише 2 (два) дана, од дана пријема налог 
Наручиоца  од стране Добављача. 
 Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара, сагласно прописима и 
стандардима за ту врсту добара. 
 

Члан 8. 
 Гарантни рок за испоручени материјал је ______ месеци, од дана продаје. 
 

Члан 9. 
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. 
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Члан 10. 

На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима, и других правних прописа који регулишу ову област. 

 
Члан. 11. 

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 јединичне цене, које морају бити фиксне 
током важења Уговора. 

 
Члан 12. 

 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 13. 

Уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 
примерка, а Добављач 1 примерак. 

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

ЗА ДОБАВЉАЧA  
Директор 

 
ЗА НАРУЧИОЦА 

Директор 
   

____________________  MSc Зеди Илдико 
                          МП                                                                                     МП  
 
            
Напомена: 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. 



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  
возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 

48/56 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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: ЈКП СУБОТИЦАС, Суботица, Јована Микића 58, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добра – набавка материјала и аутогума са услугом уградње 
за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас" под бројем ЈН 26/18, ПАРТИЈА ___ 
и/или___- НЕ ОТВАРАТИ”.   (Понуђач уписује број партије за коју подноси понуду.) 
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 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 
мора да садржи попуњен, оверен и од стране овлашћеног лица понуђача  потписан: 
  

 Образац 1А; – Образац понуде за Партију 1.;  
 Образац 1Б – Образац понуде за Партију 2. ;  
 Образац број 2 – Образац изјаве за о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН 
 Образац број 3 – Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (подизвођач) 
 Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде; 
 Образац 5 – Образац изјаве о независној понуди; 
 Образац 6А – Спецификација – структура цене (Партија 1) 
 Образац 6Б  – Спецификација – структура цене (Партија 2) 
 Модел уговора за Партију 1; 
 Модел уговора за Партију 2, 
 Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду подноси 

група понушача.  
 Бланцо сопствена меница за озбиљност понуде са меничим овлашћењем, доказом да 

је меница регистроавана у НБС у регистру и оверено фотокопијом картона 
депонованих потписа 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка је обликована по партијама:  

Партија 1: Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за сервисирање и 
одржавање возила 

 
Партија 2: Набавка материјала за возила 

Понуђачи могу да поднесу понуду за једну од партија или за обе партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. 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 СУБОТИЦАС, 
Суботица, Јована Микића 58, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра – набавка материјала и аутогума са услугом 
уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас" под бројем ЈН 26/18, ПАРТИЈА ___ 
и/или __ - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – набавка материјала и аутогума са услугом 
уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас" под бројем ЈН 26/18 ПАРТИЈА ___ 
и/или __ - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра – набавка материјала и аутогума са услугом 
уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас" под бројем ЈН 26/18 ПАРТИЈА ___ 
и/или __ - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – набавка материјала и аутогума са 
услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас" под бројем ЈН 26/18 
ПАРТИЈА ___ и/или __ - НЕ ОТВАРАТИ - 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 адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ 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 (Образац 3А и 3Б. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
3А и 3Б. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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. 
 
8. 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)  и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису 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 III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши на основу стварне количине уграђених делова, односно испоручених 
материјала за возила. Плаћање се врши на рачун понуђача, у року од најкасније 45 дана 
рачунајући од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца.      
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9.2. Захтев у погледу рока уградње-замене делова и аутогума (Партија 1.) 
Уградња-замена делова мора се извршити у случају редовног одржавања возила најкасније у 
року 2 (два) дана, а у случају ванредног одржавања возила у року од 5 (пет) дана, од 
преузимања возила. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке материјала (Партија 2) 
Испорука материјала за возила се врши у року од 2 дана од дана пријема налога Наручиоца 
од стране Добављача. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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 на може мењати понуду. 
 
10. 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 укупна цена без пореза на додату вредност. 
Јединична цена по позицијама је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави Бланцо сопствену меницу 
за озбиљност понуде посебно за Партију 1. и посебно за Партију 2, уколико подноси 
понуду за обе партије. 
 
12.1. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде - понуђач је у обавези да приликом 
подношења понуде достави бланко  меницу за обзиљност понуде. Меница треба да буде и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој 
линији. 
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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 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. 
По потписивњу уговора са изабраним понуђчем средство финансијског обезбеђења ће бити 
враћено. 
 
12.2. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
Изабрани Понуђач је у обавези да приликом закључења уговора или најкасније  року 
од 5 дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла за Партију 1.  
 
12.2. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач је у обавези 
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 
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.  
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Рок важења средства финансијског обезбеђења 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 реализвоати 
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. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 јавне набавке материјала и 
аутогума са услугом уградње за одржавање  возила ЈКП "Суботицагас", ЈН 26/18, на 
следећу адресу наручиоца:  ЈКП СУБОТИЦАГАС,  24000 Суботица, Јована Микића 58. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
путем електронске поште на емаил: 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: 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: 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. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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14. 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. ЗЈН).  
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.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском  поштом на е-
маил: petar@suboticagas.co.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: 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 заштиту права путем електронске поште на 
емаил: petar@suboticagas.co.rs радним даном након истека радног времена наручиоца тј. 
након 15.00 ч, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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 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. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  



Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала и аутогума  са услугом уградње за одржавање  
возила ЈКП "Суботицагас"  ЈН 26/18 

55/56 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 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 понуда, 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 наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
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;  
(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 26/18;.  
(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  
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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.  
 
17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
    
Рок за подношење понуда је дана 01.10.2018. године до 10.00 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 01.10.2018. године у 12.00 часова, у 
просторијама ЈКП СУБОТИЦАГАС, 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. 
 


