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На основу чланова 39.  и 61. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), 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 мале вредности бр.910 од 14.09.2017.  године и Решења о 
образовању комисије бр. 911 од 14.09.2017. године за спровођење поступка јавне набавке, 
припремљена је  
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
за јавну набавку мале вредности – Путничко возило 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

Назив наручиоца Дом ученика средњих школа Сремска Митровица 

Врста наручиоца Просвета 

Адреса и седиште Планинска 1, 22000 Сремска Митровица 

ПИБ 100588769 

Интернeт страница www.domucenika-sm.edu.rs 

Особа за контакт Снежана Маричић 

е-mail smdom5@open.telekom.rs 

Телефон/факс 022/631-722 

Врста поступка јавне 
набавке 

јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке Добра – Путничко возило 

Циљ поступка  Поступак се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци 

Одговорно лице директор Миленко Тодић 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
Опис предмета набавке:  Путничко возило 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 34110000 
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3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА 
 
Предмет јавне набавке је набавка добра - половног путничког аутомобила за потребе Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке 34110000 – путнички аутомобил.  
 
Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја. (сл.гласник бр. 40/2012, 102/2012, 
19/2013 и 41/2013). 
 
 За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, правилницима и 
стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности одговара испоручилац 
путничког возила. 
 
 Техничке карактеристике за путничко возило које се набавља  
ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  
 
- Марка : Citroen C5 „или одговарајуће“ 

 
- Облик каросерије: лимузина 
 
- Врста погонског горива: дизел 

 
- Запремина мотора: од 1990 ццм 
 
- Снага мотора: од 120 kw 

 
- Пређена километража: до 150000 км 
 
- Година производње: од 2014. године 

 
- Боја: црна-металик 
 
- Опрема: аутоматска клима, хидроактив, алуминијумске фелне, навигација, темпомат, паркинг 

сензори, два кључа 
 

 
У прилогу овог обрасца понуђачи достављају Декрин извештај, слике из иностранства, 

постојећа упутства, сервисну документацију, атесте и другу документацију везану за предмет ове 
јавне набавке. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 
Доказ:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда). 

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
Доказ: 
 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод 
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 законских 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). 
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.  
 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 
Доказ: 
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
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4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
Доказ: Потписана изјава у конкурсној документацији. 

 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:  
- да располаже финансијским капацитетом, понуђач не сме  у периоду од 01.01.2017. године до 
дана објављивања позива за подношење понуде бити у блокади на пословном рачуну. 
Доказ:Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 01.01.2017. године  
до дана објављивања позива за подношење понуде. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачеке од 1) до 4) Закона и услов 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача, којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 

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

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то 
докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се 
недвосмислено може приступити траженом доказу.  

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. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик 
од стране овлашћеног судског тумача. 

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. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 
Понуђач  __________________________________________________________ у поступку јавне 
набавке мале вредности добара – путничко возило, број јавне набавке   6/2017 испуњава све услове 
из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане  конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 
1. Понуђач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући   
    регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 
 
2. Понуђач 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 мито, кривично 
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

 
3.  Понуђач је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу   
     са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној  
     територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 
 
4. Понуђач  испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на     

раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања  делатнсти која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
 
5. Понуђач испуњава додатне услове тражене конкурсном документацијом. 
 
 
 
           Датум                      Понуђач 
                                                           М. П.  
_______________________     _________________________ 
`                                                                              потпис овлашћеног лица 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 
     
     

И З Ј А В У 
 
Подизвођач____________________________________________у  поступку јавне набавке добара – 
путничко возило, број јавне набавке 6 /2017, испуњава све  обавезне услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у   
    одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 
 
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 (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 
 
4. Подизвођач  је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити     
    на  раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да   
    нема забрану обављања  делатнсти која је на снази у време подношења понуде    
   (члан 75. став 2. ЗЈН). 
 
 
           Датум                    Подизвођач 
                                                           М. П.  
_______________________     _________________________ 
`                                                                              потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
Критерујум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
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6.1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда бр. ________________ од ____________________ за јавну набавку  бр 6/2017 –  путничко 
возило за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици 
 
Начин подношења понуде: 
а) самостално 
б) заједничка понуда 
ц) понуда са подизвођачем . 
Општи подаци о понуђачу 
Назив понуђача  
Адреса седишта  
овлашћена особа (потписник уговора)  
Особа за контакт  
Телефон  телефакс  
Матични број  ПИБ  
Емаил адреса (електронска пошта)  
Број текућег рачуна  Назив банке  
Обвезник ПДВ   ДА                заокружити                    НЕ 

1.Укупна цена без ПДВ 
2. Износ ПДВ 
3.Укупна цена са ПДВ 

 
 
 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 
Услови плаћања: По испоруци путничког возила. 
Рок испоруке: У року од 5 дана од дана закључења 

уговора 
Гарантни рок: Продавац одговара за несаобразност 

возила уговору, која је постојала у 
моменту предаје возила купца у року од 12 
месеци од дана извршене предаје или до 
пређених 10000 km. 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једнопг понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
        

МП _______________________ 
 
              (потпис овлашћеног лица) 
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  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
 
        
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
       МП _______________________ 
              (потпис овлашћеног лица) 
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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: 

 

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: 

 

 
                                                        
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. 
 
 

МП _______________________ 
                                                           (потпис овлашћеног лица)
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 6.2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА 
 
 
Понуђача _______________________ у поступку доделе уговора о јавној набавци број 6/2017 – 
Путничко возило за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици. 
 

Цена за путничко возило 
без ПДВ 

ПДВ Укупна цена за путничко 
возило са ПДВ 

1 2 3 
 
 

  

 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:  
У ред бр. 1 уписати цену путничког возила без ПДВ-а; 
У ред бр. 2 уписује се износ ПДВ-а;  
У ред бр. 3 уписује се укупна цена путничког возила са ПДВ-ом. 
 
 
Напомена: Понуђач је дужан да попуни све наведене елементе из Обрасца структуре цене тако да 
понуђена цена без и са ПДВ-ом из овог Обрасца буду идентичне наведеној понуђеној цени из 
Обрасца понуде и да иста покрива све трошкове које Понуђач има у реализацији набавке. 
 
 
 
 
 
 

МП _______________________ 
                                                           (потпис овлашћеног лица)
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 
 
 
Марка : Citroen C5 или „одговарајуће“  

Облик каросерије: лимузина  

Врста погонског горива: дизел  

Запремина мотора: од 1990 ццм  

Снага мотора: од 120 kw  

Пређена километража: до 150000 км  

Година производње: од  2014. године  

Боја: црна-металик  

Аутоматска клима  

Хидроактив  

Алуминијумске фелне  

Навигација  

Темпомат  

Паркинг сензори  

Два кључа  

Слике из иностранства  

Декрин извештај  

 
 
 
 
 
               Датум           Понуђач 

М. П.  
_______________________                  _________________________ 

                  потпис овлашћеног лица      
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6.3.ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и н68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде 
број____________ од ________.2017. године (уписује понуђач) у  поступку јавне 
набавке мале вредности добара број 6/2017 – Путничко возило за потребе Дома ученика 
средњих школа у Сремској Митровици. 
 
Редни 
број 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

   
 

   
 

   
 

   
 

Укупно динара: 
 

 

 
 
Напомена: 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: Образац трошкова припреме понуде оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача саставни је и обавезни део понуде. 
Уколико понуђач не попуни податке о врстама и износима трошкова, сматраће се да 
исти нема или не захтева надокнаду трошкова сходно члану 88.Закона. 
 
 
 
 

Датум        Понуђач 
М. П.  

_______________________        _________________________ 
 
 



 17  

6.4.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26., 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени глaсник РС", број 86/15), изјављујем под пуном 
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за јавну набавку путничког 
возила понуду број _________, од _____________ године (понуђач уписује број и датум 
понуде), подносим независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке путничког возила за потребе Дома 
ученика средњих школа у Сремској Митровици, и у друге сврхе се не може употребити. 
 
 
 
 
 

Датум             Понуђач 
М. П.  

_______________________     _________________________ 
   потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и 
потписује овлашћено лице понуђача, 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6.5.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА 
 

 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), изјављујем под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да сам при састављању понуде ради учешћа у поступку јавне набавке 
добара- путничког возила за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 
 
 

Датум        Понуђач 
М. П.  

_______________________     ________________________ 
    потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и 
потписује одговорно лице понуђача, 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6.6. МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци добара  
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 

 
За потребе Дома ученика средњих школа у Сремкој Митровици 

 
Закључен у Сремској Митровици ______________ између: 
 

1. Дома ученика средњих школа Сремска Митровица, ул. Планинска бр. 1., матични 
број: 08016011, ПИБ:100588769, кога заступа директор Миленко Тодић, (у даљем 
тексту: Наручилац) с једне стране, и 

 
2. ______________________________________________________ул._______________

бр.__, матични број: ____________, ПИБ:_____________, рачун: ________________, 
банка _________________,кога заступа ____________________________ (у даљем 
тексту: Понуђач)  с друге стране. 
 
 

Добављач ће набавку и испоруку добара реализовати на следећи начин:  
1. самостално без ангажовања подизвођача,  
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача: 
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем 
у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични 
број ______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара 
__________________________________________________ што износи ____ % укупно 
уговорене вредности добара,  
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем 
у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични 
број ______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара 
__________________________________________________ што износи ____ % укупно 
уговорене вредности добара,  
- Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене вредности добара.  
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се 
односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.  
 
3. заједнички као група понуђача коју чине:  
- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са 
седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ 
____________, матични број ______________, коме је поверена испорука следећих 
позиција добара __________________________________________________ што износи 
____ % укупно уговорене вредности добара,  
- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем 
у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________,  
матични број ______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара 
__________________________________________________ што износи ____ % укупно 
уговорене вредности добара,  
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Добављач– носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за 
извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим члановима групе 

 
 

Члан  1. 
 Предмет овог Уговора је јавна набавка добара – Путничко возило (половно) за 
потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици, у свему према 
конкурсној документацији и понуди Понуђача  број ________ од ______2017. године. 
 

Члан  2. 
Понуђач се обавезује да у корист Наручиоца  изврши  испоруку  путничког возила  

у складу са понудом број _________ од __________ 2017. године.  
Саставни део овог Уговора је Конкурсна документација за јавну набавку бр. 6/2017 
Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача заведена под бр. __________ од 
_______________. 
 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да цена за путничко возило износи ___________ динара 

без ПДВ, односно _________________динара са ПДВ. 
 У цену улазе и све накнаде трошкова које терете предметну набавку, као што су 

накнаде трошкова испоруке, царине и слично.  
 

Члан 4. 
Плаћање уговорене цене ће се извршити по испоруци путничког возила. 
 
 

 
Члан 5. 

Испорука путничког возила  се врши у Дому ученика средњих школа у Сремској 
Митровициу, у року од 5 дана од дана закључења уговора.  

 
Члан 6. 

Понуђач се обавезује да са предајом путничког возила Наручиоцу преда кључеве од 
предметног аутомобила, резервне кључеве, сервисну књижицу одговорног сервиса и сву 
документацију која је неопходна за регистрацију путничког возила. 
 

Члан 7. 
 Понуђач се обавезује да плати уговорну казну - новчани износ у висини од 0,5% од 

уговорене цене за предметни аутомобил а највише до 30% од уговорене цене за путничко 
возило, за сваки дан закашњења са уредном испоруком предметног аутомобила. 

 
Члан 8. 

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа 
уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. Понуђач има 
право да тражи продужење уговорног рока за испоруку предметног аутомобила у случају 
наступања околности које се нису могле предвидети, избећи или отклонити као и из 
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разлога на страни Наручиоца, а који се састоје у неизвршењу или неблаговременом 
извршењу својих уговорних обавеза. 

 
Члан 9. 

Понуђач се обавезује да ће испоручено путничко возило бити у складу са Уговором, 
важећим прописима, техничким нормативима и стандардима и нормама квалитета за дату 
врсту добара.  

 
Члан 10. 

Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од дана извршене примопредаје 
прегледати испоручено путничко возило. Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од 
дана откривања недостатка који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом 
преузимања ствари обавестити Понуђача о скривеном недостатку и примедбама на исти.  
 

Члан 11. 
Понуђач одговара за материјалне недостатке на предатом путничком возилу. 

Понуђач одговара како за квалитет и недостатке који се могу открити обичним прегледом 
тако и за квалитет и недостатке који се касније покажу, а који се не могу открити обичним 
прегледом. 

Продавац одговара за несаобразност возила уговору, која је постојала у моменту 
предаје возила купца у року од 12 месеци од дана извршене предаје или до пређених 10000 
km. 

 
Члан 12. 

У свему што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други важећи прописи.  

 
Члан 13. 

Све евентуалне спорове настале по овом Уговору, уговорне стране решаваће 
споразумно, спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд 

Члан 14. 

Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по дв примерка. 

        Наручилац        Понуђач  
______________________      __________________ 
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6.7.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012; 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закона и одредби члана 8. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 86/15), наручилац даје 
следеће упутство понуђачима како да сачине понуду. 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. Начин подношења понуде 
 
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. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
При изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из конкурсне 
документације, позива за подношење понуда и Закона о јавним набавкама. 
Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца www.domucenika-sm.edu.rs. Понуда мора бити сачињена у 
папирном облику, са свим елементима и обрасцима из конкурсне документације.  
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају јасно и читко, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа 
Сремска Митровица, 22000 Сремска Митровица, ул. Планинска бр.1, са назнаком „Понуда 
за јавну набавку добара – путничко возило – не отварати“. 
 
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више 
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 
јавне набавке обликован у више партија 
 
Јавна набавка није обликована у партије. 
 
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама уколико је 
подношење такве понуде дозвољено 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним 
набавкама 
 
Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
 
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
заједничких понуда 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7.Понуда са подизвођачем 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу и који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 
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) Закона и то  

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 
других евентуалних околности од којих зависи прихватљивост понуде 
 
Начин плаћања: По испоруци путничког возила. 
Испорука добара: у року од 5 дана од дана закључења уговора. 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
Гарантни рок : Продавац одговара за несаобразност возила уговору, која је постојала у 
моменту предаје возила купца у року од 12 месеци од дана извршене предаје или до 
пређених 10000 km. 
 
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цене су фиксне за 
време важења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
. 
11. Дефинисање посебних захтева уколико исти постоје, у погледу заштите 
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 
 
Наручилац је дужан да: 
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди; 
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди; 
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
 
 
 
 
 



 25  

12. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације 
или појашњења у вези  са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз 
напомену да да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен 
чланом 20. Закона 
 
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.  
У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
13. Обавештење  о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 
од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог 
подизвођача 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама). 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде. 
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. 
 
 
14. Обавештење  да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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15. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 
дужан да уплати таксу одређену Законом 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца. Захтев за заштиту права којим се оспорава 
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
сматраће се благовременим у поступку јавне набавке мале вредности ако је примљен од 
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149 став 3 ЗЈН, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности, 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 захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет 
захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року 
од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ 
ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара , у 
складу са чланом 156 Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840- 
30678845-06 позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се такса плаћа налогом за 
пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број наводи се број или ознака јавне 
набавке. На сајту Републичке комисије је издато упутство о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права са примерима ових правилно попуњених образаца. Као доказ о 
уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од испод 
наведених опција:  
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.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
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(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. 
 
 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.  
 
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); 
 
 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 законом и 
другим прописом..  
 
 
 
 
 
 
 


