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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон јавних набавки), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и 

деловодни број Одлуке 404-14/2018-II и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 

деловодни број Решења  404-14/2018-II-1 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Редни број  ЈН МВ III-1-1-2 

 

 

Конкурсна документација садржи:  

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста, квалитет, количина и опис добара 4-5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6-9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10-17 

VI Обрасци који су саставни део понуде 18 

VII Образац понуде 19-23 

VIII Образац структуре цене 24 

IX Образац трошкова припреме понуде 25 

X Образац изјаве о независној понуди  26 

XI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона 27-28 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  29 

XIII Модел уговора 30-34 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Сремски Карловци 

Адреса: Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци  

 

 

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 су добра: Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2 

 

4. Контакт (лице или служба): 

Служба за јавне набавке  

Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com  

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су добра: Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2 

 

Назив и ознака из ОРН:   

- 34110000- Путнички аутомобил 

 

Набавка  није обликована по партијама. 

 

 

 

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И 

ОПИС ДОБАРА 

Предмет јавне набавке је набавка путничког аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци. 

Технички подаци: 

Тип возила: ново путничко возило -лимузина 

Година производње: 2018. године 

Дужина – од 4.650 mm до 4.700 mm 

Висина – максимално 1.470 mm 

Међуосовинско растојање – 2.686 mm 

Капацитет пртљажника мин. 590 l 

Гориво – Диесел 

Потрошња – комбиновано до 4l/100 km 

Убрзање 0-100 km /h – до 11 сец. 

Број цилиндара – 4; ин лине 

Запремина – 1.598 cm3 ±  50 cm3 

Максимална снага – 85,00 kW ± 5 kW 

Норма издувних гасова – Еуро 6 

Број врата: 5 

Број седишта: 5 

Боја: црна металик 

 

Серијска опрема: 

Екстеријер 

Браници у боји возила 

Спољашњи ретровизори у боји возила 

Пнеуматици 205/55 R 16 

 

Ентеријер 

3- краки мултифункционални кожни волан за радио и телефон 

Кожна ручица мењача 

Кожна ручица ручне кочнице 

Хром пакет 

 

 

 

 



5 
 

Безбедност, функционалност, комфор 

Аирбаг за возача и сувозача, сувозачев аирбаг са деактивацијом 

Предњи бочни аирбаг-ови 

Ваздушне завесе 

ЕСЦ 

Клима уређај 

Контрола при вожњи у брдима  

Возачево седиште подесиво по висини 

Диск кочнице позади 

Радио апареат и 4 звучника(SD, USB, AUX) 

Индикатор притиска у пнеуматицима 

Пакет за пушаче ( предња пепељара) 

Два светла за читање напред 

Apple конекција 

Електро подизачи предњих и задњих стакала 

Електро подесиви, склопиви и грејани спољашњи ретровизори 

Централно закључавање са даљинском командом 

Макси дот 

Предња светла за маглу 

Bluetooth 

Предњи наслон за руку 

Задњи брисач Аеро 

Темпомат – контрола путовања 

 

Гарантни рок: 

Гаранција на возило мин 48 месеци или 120000 km 

Обезбеђен сервис у гарантном и вангарантном року. 
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IV  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

 

 

 

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

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. ЗЈН и то: 

 

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

регистар (чл. 75, ст. 1,  тач. 1) Закона); 

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

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

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75, ст. 1,  тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75, ст. 1, тач. 4) Закона); 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.  

 

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 гарантују да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

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

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

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

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

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

заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: 

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

Решење надлежног Привредног суда из регистра привредног субјекта 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 

 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 два месеца пре отварања понуда. 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
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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 два месеца пре отварања понуда 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:  

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола посебно прописана  

Доказ мора бити важећи у току подношења понуде 

 

 Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: 

 Потписан и оверен Образац брoj XII Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране   

          овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75 став 1, тач.1) до 4) Закона, 

док доказ да се испуњава услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона испуњава понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

предвиђена дозвола 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став 1, тач. 1) 

до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. Став1. Тачка 5)  Закона за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став1. тачка 5) Закона 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

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

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву (уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом), ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

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. 

 

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. 

 

 Како се за предметну  јавну набавку спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности, а сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност 
обавезних услова, понуђач ће доказати подношењем изјаве, путем које ће под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврдити да испуњава услове.  

 

   Да би доказао да испуњава услове из члана 75. тачке 1. до 4. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) уместо горе 

наведених обавезних доказа дефинисаним у тачкама 1. до 4., понуђач потписује и 
оверова печатом изјаву о испуњености услова.  У оквиру конкурсне документације 
налази се образац изјаве коју понуђач треба да попуни.  

 

 Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 

дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 

75. став 1. тачка 1) до 4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет 

страници АПР-а, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени 

документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар понуђача 

које води АПР. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1)ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико су документи изворно на страном 

језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача; 

2)НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

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

први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу:  

 

Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци, 

са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара  

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Редни број  ЈН МВ III-1-1-2 

                                                   НЕ ОТВАРАТИ 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана  

05. 04. 2018. године до 09:00 часова. 

Отварање понуда ће се вршити истог дана у 10:30 часова у канцеларији број 27, 

Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци  

 

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. 

Понуда мора да садржи: 

 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75  Закона 
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ 
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- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 

потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно за све чланове групе 

понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне 

набавке.  

 

2. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача 

или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или 

као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне 

на којима се налази место за уношење података о подизвођачу или учесницима у 

заједничкој понуди у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике 

у заједничкој понуди. Тако попуњене, ископиране стране „обрасца понуде“ прилажу се 

уз „образац понуде“ ове конкурсне документације. 

  

3. Образац структуре цене 
 

4. Образац трошкова припреме понуде  
 

5. Образац изјаве о независној понуди   
 

6. Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона  
 

7. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона 
 

8. Модел уговора  

 

Напомена:  

- Образац понуде и Образац трошкова припреме понуде, у случају групе понуђача, 

потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један 

од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 

81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

- Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 

2. Закона у случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног лица 

сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

3)ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

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. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
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Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци,  

 са назнаком: 

„Измена понуде за ЈН МВ- Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Допуна понуде за ЈН MВ- Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Опозив понуде за ЈН МВ - Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Измена и допуна понуде за Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2- 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, 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 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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 



13 
 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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 

Након испоруке добара и по испостављеној фактури на жиро рачун Понуђача у законски 

предвиђеном року. 

9.2.Захтев у погледу рока испоруке добара: 

Рок испоруке не сме бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора. 

9.3.Захтев у погледу рока испоруке добара: 

Место испоруке добра који је предмет набавке је до зграде Општине Сремски Карловци, 

улица Трг Бранка Радичевића бр. 1, Сремски Карловци. 

9.4.Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

Услучају 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. 



14 
 

9.5. Захтев у погледу рока гаранције 

 Гаранција на понуђени аутомобил не може бити краћа од 48 месеци или 120.000 

пређених километара; 

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 цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закон 

 

11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде. 

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

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

12) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Врста финансијских обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у 

поступку јавне набавке нису дефинисана. 

 

14)ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
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у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН МВ III-1-1-2.“  
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.  

 

15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

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

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

16) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.  

 

17)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 гарантни рок. У случају истог 

понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке. 

18) ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (да је  понуђач 

ималац права интелектуалне својине није дужан за ову предметну набавку посебно да 

потврђује).   
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19) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20)НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

javnenabavkesk@gmail.com, факсом на број 021/6853076 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац 

захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. 

У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког 

поступка из члана 36. став 1. тачка 4) Закона]. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о 

додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у 

преговарачком поступку. 

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од  

40.000,00 динара попуњавањем налога за уплату на следећи начин: 

 

 

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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 број жиро рачуна: 840-30678845-06, 

 позив на број: број или ознака ЈН поводом које се подноси ЗЗП 

 шифра плаћања: 153 

 сврха плаћања: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака ЈН  

 прималац: Буџет Републике Србије 

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

 

 

21)  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

 

НАПОМЕНА: 

Понуђачи треба да понуду и све прилоге у понуди потпишу и  овере печатом на означеним 

местима. Исто тако треба да испуне сва празна поља у табелама, каo и да попуне модел 

уговора (налази се у оквиру конкурсне документације), овере печатом и ставе потпис 

одговорног лица, чиме потврђују да се слажу са моделом уговора. Пожељно је да сви 

документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете. 

 

Наручилац неће одбити прихватљиву понуду понуђача због формалних недостатака. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1)Образац понуде (Образац 1); 

2)Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3)Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), није обавезно; 

4)Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5)Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумeнтацијом, 

Образац 5); 

5.1)Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5) 

6)Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона(Образац 6) 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

образац 1 

По понуда бр _____________од __________2018. године за јавну набавку добара- 

Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски Карловци 

редни број ЈН МВ III-1-1-2 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача;  

Порески идентификациони број  (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:   

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

 

 

 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: 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

4) 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. 
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ТАБЕЛА: 

Редни 

број 

Назив добра: Јед. 

мере 

Коли-

чина  
Износ без 

урачунатог 

ПДВ 

Износ ПДВ Износ са 

урачунатим 

ПДВ 

1.  

 

АУТОМОБИЛ 

Технички подаци: 

Тип возила: ново путничко-лимузина 

Година производње: 2018. године 

Дужина – од 4.650 mm до 4.700 mm 

Висина – максимално 1.470 mm 

Међуосовинско растојање – 2.686 

mm 

Капацитет пртљажника мин. 590 l 

Гориво – Диесел 

Потрошња – комбиновано до 4l/100 

km 

Убрзање 0-100 km /h – до 11 сец. 

Број цилиндара – 4; ин лине 

Запремина – 1.598 cm3 ±  50 cm3 

Максимална снага – 85,00 kW ± 5 kW 

Норма издувних гасова – Еуро 6 

Број врата: 5 

Број седишта: 5 

Боја: црна металик 

Серијска опрема: 

Екстеријер 

Браници у боји возила 

Спољашњи ретровизори у боји 

возила 

Пнеуматици 205/55 R 16 

Ентеријер 

3- краки мултифункционални кожни 

волан за радио и телефон 

Кожна ручица мењача 

Кожна ручица ручне кочнице 

Хром пакет 

Безбедност, функционалност, 

комфор 

Аирбаг за возача и сувозача, 

сувозачев аирбаг са деактивацијом 

Предњи бочни аирбаг-ови 

Ваздушне завесе 

ЕСЦ 

Клима уређај 

Контрола при вожњи у брдима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Возачево седиште подесиво по 

висини 

Диск кочнице позади 

Радио апареат и 4 звучника(SD, USB, 

AUX) 

Индикатор притиска у пнеуматицима 

Пакет за пушаче ( предња пепељара) 

Два светла за читање напред 

Apple конекција 

Електро подизачи предњих и задњих 

стакала 

Електро подесиви, склопиви и 

грејани спољашњи ретровизори 

Централно закључавање са 

даљинском командом 

Макси дот 

Предња светла за маглу 

Bluetooth 

Предњи наслон за руку 

Задњи брисач Аеро 

Темпомат – контрола путовања 

 

 

УКУПАН ИЗНОС: 

   

 

 

 

 

 

 

________________________                    М. П.              _______________________________ 

                   Датум                                                                                        Понуђач  

 

 

 

 

Напомене:  

 „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 једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

образац 2 

 

Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски Карловци 

редни број ЈН МВ III-1-1-2 

 

Укупан износ без урачунатог ПДВ: 

 

 

Износ ПДВ: 

 

 

Укупан износ са урачунатим ПДВ: 

 

 

Гаранција: 

 

Гаранција на понуђени аутомобил______ 

(не може бити краћа од 48 месеци или 120.000 

пређених километара); 

Рок важења понуде: _____дана (не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок плаћања: 

 

Након испоруке добра и испостављеној 

фактури на жиро рачун Понуђача у 

законски предвиђеном року 

Рок испоруке: 

 

______дана (не може бити дужи од 60 дана након 

обостраног потписивања Уговора) 

Место испоруке аутомобила: 

 

Наручено добро се испоручује до зграде 

Општине Сремски Карловци,улица Трг 

Бранка Радичевића бр. 1, Сремски 

Карловци 

Услови сервисирања и поправке: 

 

 

 

 

 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

                       Датум       Понуђач 

 

 

Напомене: 

 „Образац структуре цене“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

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

структуре цене. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

образац 3 

 

 

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели за јавну 

набавку: Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски Карловци, редни број ЈН 

МВ III-1-1-2 и то за:  

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Образац 4 

 

 

 

   У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________,  

                                                                            (назив понуђача) 

  даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности: Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 

ЗАКОНА 

 Образац 5 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

Понуђач  ____________________________________________________________________ 

                                            [навести назив понуђача]  

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

у поступку јавне набавке: Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски Карловци, 

редни број ЈН МВ III-1-1-2  испуњава све услове из чл. 75 Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

 

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

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) 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); 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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 ЧЛ. 75. ЗАКОНА У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Образац 5.1 

 

Подизвођач___________________________________________________________________                                                  

                                     [навести назив подизвођача] 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

у поступку јавне набавке: Набавка аутомобила за потребе Општине Сремски Карловци, 

редни број ЈН МВ III-1-1-2 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

4) Подизвођач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

5) 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; 

6) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
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 XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

Образац 6 

 

 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

        Понуђач______________________ у поступку јавне набавке мале вредности : Набавка 

аутомобила за потребе Општине Сремски Карловци, редни број ЈН МВ III-1-1-2 

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

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                 __________________ 

 

 

 

 

 

 

   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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XIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР 

НАБАВКА АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

редни број ЈН МВ III-1-1-2 

 

Закључен ___________2018. године између: 

Закључен дана _______ 2018. године, између: 

 

 

1. ОПШТИНСКА УПРАВА, Општине Сремски Карловци, са седиштем у Сремским 

Карловцима, улица: Трг Бранка Радичевића бр.1, ПИБ: 102828498, Матични број: 

08139199, коју  заступа Мирјана Шолаја, начелник Општинске управе, (у даљем тексту 

Наручилац)  са једне стране и  

 

 

2. ________________________ из ____________, улица_____________, као најуспешнији 

понуђач (у даљем тексту Испоручилац), кога заступа____________________, 

МБР:_______________, ПИБ ____________, број рачуна __________________код  

______________ банке са друге стране. 

 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________  

 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) 

 

 Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране. 

       Уговорне стране сагласно констатују: 
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-да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале 

вредности чији је предмет набавка добра - Аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ  III-1-1-2 

 

- да Испоручилац добра који је предмет  овог Уговора, пружи у свему по понуди  број 

_______ од _______2018. године, коју је Наручилац прихватио и која је саставни део овог 

Уговора (попуњава Наручилац - биће преузето из понуде); 

 

-да су чланови Групе понуђача закључили споразум којим су се међусобно и према 

Наручиоцу обавезали на извршење предмета уговора са следећим подацима 

______________________________________________________________________________ 

-да је Испоручилац предмета ______________________________________, доставио 

заједничку понуду број ________(уколико учествује у заједничкој Понуди, у супротном 

став се брише); 

-да је Наручилац  , Одлуком о додели уговора број______________________(попуњава 

Наручилац), доделио уговор за јавну набавку аутомобила за потребе Општине Сремски 

Карловци, редни број ЈН МВ  III-1-1-2 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка добра –Аутомобил 

за потребе Општине Сремски Карловци, марке :____________, тип____________________, 

година производње 2018., снаге мотора____________, радне запремине_________________, 

носивост________.  

Саставни део овог уговора је Образац понуде са обрасцем структуре цене, техничка 

спецификација возила дата у понуди понуђача број _______ од _________2018.године. 

Испоручилац ће испоручити предмет јавне набавке самостално; 

или 

У групи ______________________________________________________________________; 

или 

Са подизвођачима_____________________________________________________________. 

(попуњава Испоручилац) 

 

Члан 2. 

 

Укупна цена за предметну набавку са свим урачунатим трошковима који се односе 

на реализацију предмета уговора из члана 1. одређена је понудом Испоручиоца 

број___________од________2018. године, и износи ___________________динара и словима 

(_________________________________динара) без обрачунатог пореза на додату вредност, 

односно_________________динара и словима (______________________________динара) 

са обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Уговорена цена подразумева све трошкове набавке и укупна цена возила је фиксна и не 

може се мењати. 

Члан 3. 

 

Исплата уговореног износа из члана 2. Уговора биће извршена у целости, уплатом на 

жиро рачун Испоручиоца __________________________ (попуњава Испоручилац), који се 

води код банке __________________________(попуњава Испоручилац), у законски 

предвиђеном року након  достављања фактуре и испоруке аутомобила. 

По исплати уговорене цене на уговорени начин, све финансијске обавезе Наручиоца према 

Испоручиоцу по основу овог уговора престају. 

 

Члан 4. 

 

Испоручилац се обавезује да ће возило из члана 1. Уговора испоручити са 

карактеристикама које су дате у понуди Добављача број __________од________2018.године 

и Техничкој спецификацији возила достављеној уз понуду, по цени датој у члану 2.овог 

уговора и у року од ______(максимално 60 дана)од дана потписивања уговора, на адресу  

Трг Бранка Радичевића број1, Сремски Карловци на којој се налази зграда Општине 

Сремски Карловци. 

 

 
Члан 5. 

Ако Испоручилац не испоручи аутомобил из члана 1.овог уговора, у складу са 

техничком спецификацијом и у року дефинисаном у члану 4.уговора, Наручилац ће 

зарачунати пенале у износу од 0,1% од укупно уговорене цене са ПДВ, за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити 

највише 10% од укупно уговорене цене са ПДВ.  

 

Члан 6. 

 
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну предају 

аутомобила, о чему се сачињава записник који потписују представници Наручиоца и 

Испоручиоца. 

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручени аутомобил на 

уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште 

Испоручиоцу.У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања 

испорученог аутомобила од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом, 

уговорне стране сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима. 

Испоручилац је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније 

у року од 15(петнаест) дана од дана сачињавања истог. 
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Члан 7.  

 
Гарантни рок од _______ месеци (минимално 48 месеци) за испоручено возило 

почиње да тече од датума када је записнички констатовано преузимање возила. 

Испоручилац је дужан да отклони све недостатке на возилу у уговореном гарантном року. 

Уколико Испоручилац не отклони недостатке на возилу у року од 48 сати од тренутка 

пријаве недостатка и предаје возила од стране представника Наручиоца, Испоручилац је 

дужан да Наручиоцу преда на коришћење друго возило исте или више класе и квалитета, 

до отклањања недостатка на возилу.Уколико је због неисправног функционисања извршена 

замена возила или његова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од замене, 

односно од враћања оправљеног возила. 

 
 

Члан 8. 

 

Наручиоц може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити 

Испоручиоцу раскине овај Уговор у целости или делимично:  

• ако Испоручилац не испоручи добра делимично или у целости у року из Уговора.  

• ако Испоручилац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

• ако добра не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно техничке 

спецификације. 

Члан 9. 

 

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор уз достављање писаног 

обавештења у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје 

уговором преузете обавезе. Наручилац задржава право да једнострано откаже овај Уговор 

уз достављање писаног обавештења, нарочито уколико дође до смањења буџетских средства 

расположивих у тренутку закључења овог уговора односно уколико буџетска средства, 

расположива за предметна добра у току 2018. године, не буду довољна за реализацију 

уговора. 

Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 

 
Члан 10. 

 

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби 

уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа 

које је Испоручилац доставио уз своју понуду. 

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће се решавати пред 

надлежним судом у Новом Саду. 
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Члан 11. 

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона 

о јавним набавкама. 

 

Члан 12. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна.  

 

Све измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су сачињене у писаној 

форми и потписане од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 13. 

 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна 

добија по 3 (три) примерка. 

 
 

 

 

 

     Испоручилац добара:                                                                           Наручилац: 

                                                                                                       

______________________                                                          ________________________ 

 

                                                                                                Начелник Општинске управе  

                                                                                                Мирјана Шолаја 

 

 

 

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке 

понуде, односно са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 


