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Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на 
питања понуђача су саставни део конкурсне документације 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12,14/2015, 

68/2015) члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. Гласник РС' бр. 86/15),Правилника о допуни 
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.41/2019) Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 404-3-54-2/2019-IV од 01.08.2019. године. и Решења о образовању  Комисије за јавну 
набавку број 404-3-54-3/2019-IVод 01.08.2019. године припремљена је конкурсна документација. 
 
 
 
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
     I        ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
    II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА, 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО, 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
   III      ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
  
   IV     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН  
             И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
    V     КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
  VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
  

1. Образац понуде 
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
3. Образац трошкова припреме понуде 
4. Образац изјаве о независној понуди 
5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ 
                                                                                                                                                                                             
  IX   ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла (доставља га само 
изабрани понуђач приликом закључења уговора ) 
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о Наручиоцу 
Назив наручиоца: Градска управа града Зрењанина   
Адреса: Трг Слободе 10 23000 Зрењанин 
Матични број:08002266;  
ПИБ:102506213 
Интернет страница наручиоца: www.zrenjanin.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
 
3.Предмет јавне набавке: ЈН  10/19-добра 
 
4. Напомена уколико је у питању јавна набавка обликована по партијама 
Јавна набавка није обликована по партијама 
 
5.  Назив и ознака  из општег речника јавне набавке je ОРН 34114000 специјализована возила 
         
6. Контакт особа 
Лице за контакт: Драгана Ћук Наумоски, телефон 023/315-0190, 023-315-0127, email: 
javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова. 
 
II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО, ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 
 
  
1.Врста, техничке карактеристике, квалитет  
 
 
 
1.ДИМЕНЗИЈЕ: 
Међуосовинско растојање 4490 mm 

Дужина возила 7391 mm 

Запремина товарног простора -16,4 m3 
Висина возила 2590 mm 
Ширина возила 2427 mm/2040 mm 
 
2.МАСА 
Корисна носивост 1050-1100 kg 
 
3.МОТОР 
Радна запремина 1968 ccm3 
Тип мотора Diesel Common Rail са директним убризгавањем, 4 цилиндра 
Снага минимално 130 kw/177 KS, при 3600 o/min 
 
Испуњава min EURO 6 норме емисије издувних гасова 
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CO2 емисија 193g/kg 

 
4.ПОГОНСКО ГОРИВО: 
Еуро дизел 
 
5. УПРАВЉАЧ: 
Серво са сигурносним стубом 
 
6.МЕЊАЧ: 
6-степени мануелни 
 
7.ОСЛАЊАЊЕ: 
Напред независно, назад крута осовина са опругама 
 
8.ПОГОН: 
На предњој осовини 
 
9.ДИМЕНЗИЈЕ ПНЕУМАТИКА:                                                                                                                            
235/65/R16 C, летње                                                                                                                                             
Челичне фелне 6,5Jx16” 

 
10.КОЧНИЦЕ: 
Диск кочнице напред и назад, са сигурносним системима ESP+ABS+BA+ASR 
 
11.КАБИНА: 
3 седишта напред, са наслонима за главу и сигурносним појасевима 
 
12.ОСТАЛА ОПРЕМА: 
Боја возила-Бела обична B4 
Комфорно седиште возача подесиво по висини и дубини 
2 ушице за вучу возила-напред и позади по једна 
Мултифункционални волан са командама за радио и Bluetooth уређај 
Ваздушни јастук за возача  
Hill hold контрола-помоћ на узбрдици 
Подешавање домета предњих светала, 
Централно закључавање, 
2 склопива кључа са даљинском контролом централне браве 
Полице за одлагање изнад возача и сувозача 
Дневна светла 
Предња светла за маглу  
Предњи и задњи паркинг сензори - Parktronik акустични 
Резервни точак челични, пуних димензија, 
4 x 12V утичнице у кабини возила 
Задња двокрилна врата 
Полуаутоматски клима уређај - Climatic 
Bord компјутер 
 
 
Електроподесиви спољни ретровизори-грејачи спољних ретровизора, 
Десна клизна врата у путничком/товарном делу кабине 
Фабрички РАДИО плејер са 2 звучника са Bluetooth уређајем 
Пушачки пакет, 
Резервоар за гориво 75 L 
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Ушице за причвршћивање терета у товарном простору 
Ознаке/упутства на српском језику 
 
13.ПРОСТОР ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ОПРЕМЉЕН СА: 
Подом обложеним водоотпорном блажујком 10mm-18mm 
Топлотна и звучна изолација простора позади 
Унутрашње тапацирање са вештачком кожом и меблом 
1 x туристичко анатомско седиште позади за смештај пратиоца, са мрежицом за новине, сточићем на 
расклапање, оборивим наслоном и склопивим руконаслонима 
Панорамска једнослојна стакла са завесицама на прозорима 
Рукохват на вратима 
Електробрава са 2 мотора за отварање бочних клизних врата иза сувозача 
LED rасвета на небу дуж целог возила 
Радијатор за загревање са вентилатором 
Сетови за фиксирање инвалидских колица у возилу као и особа са инвалидитетом у колицима-5 ком 
Аутоматизовани линеарни лифт за улазак особа са инвалидитетом монтиран на  
задњим вратима-350 kg 
Постављени вентилациони тунели у возилу са дифузорима изнад сваког реда седишта 
Webasto ваздушни грејач 4KW 
Додатни клима испаривач на фабричку климу 5 KW 
 
14.ОСТАЛИ УСЛОВИ: 
 
1. ГАРАНТНИ РОК  за возило најмање 2 године без ограничења километраже године, 12 година на 
корозију на поцинковану каросерију, 3 године на оштећење лака и фарбе, мобилна гаранција 24h/365 
дана у години 
2. СЕРВИСНИ ИНТЕРВАЛ за дизел агрегат флексибилни од 20 000-50 000 km или до 2 године дана 
(редован сервис) 

3.ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ ВОЗИЛА 2019.ГОДИНА 

4. Понуђач је дужан да приложи доказ о техничким карактеристикама добра издат од стране 
произвођача или овлашћеног продавца, којим доказује тражене карактеристике добра-предмета јавне 
набавке. 
5. Возило се региструје у категорији путничког возила, а њиме управља лице са положеном ”Б” 
категоријом 
6. Добијање Атеста и технички преглед 

7. Испорука возила не може бити дужа од 50 радних дана од дана закључења Уговора. 
 

 

 
Техничка спецификација предметне јавне набавке  са основним елементима понуђене  цене 
садржана је  ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  са упутством како да се попуни  
 
 Мере заштите 
      Понуђач је дужан да приликом набавке добара која је предмет јавне набавке, примењује све 
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 
гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017). 
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III        ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Нису предвиђени конкурсном документацијом 
 
 
 
 
IV       УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 и 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у 
поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност. 

 
 

1.) УСЛОВИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ   ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  (чл.75. став 1. и став 2. ЗЈН) 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар   
 (чл. 75. ст.1. тачка 1) ЗЈН) 
 
 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 тачка 2) ЗЈН) 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75. став 1. 
тачка 4) ЗЈН) 
 
 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке,  ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН) 

           
  5) Услов из чл. 75. став 2. ЗЈН 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  (чл. 75. став 2. ЗЈН) 
 
1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  (чл. 76. ЗЈН)  

 
  
        да располаже техничким капацитетом и то: 
 

ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ПОСЕДУЈЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПРОДАЈУ И 
СЕРВИСИРАЊЕ ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА 
 
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ ( члан 80. ЗЈН)          
Понуђач може за делимично извршење јавне набавке ангажовати подизвођача једног или више њих. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став 



 7 
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл. 75 став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача   уколико је исти предвиђен конкурсном докуметацијом. 
Ако је за извршење  дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  ЗЈН, понуђач може доказати 
исуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.  
 
Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки подизвођач, доказује се достављањем Изјаве 
(Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за сваког подизвођача  доставља 
и потписује овлашћено лице подизвођача. 
Додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњава само понуђач. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  
 
 
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 ( члан 81. ЗЈН)  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне 
услове из  члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  
Услов из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки члан заједничке понуде, доказује се 
достављањем Изјаве (Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за сваког 
члана заједничке понуде доставља и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 

2.)  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА 
 
          Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН  а у складу са чланом 
77 став 4. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
1.Доказ за услов из члана 75. ст.1. тачка 1) ЗЈН  
за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра  
надлежног Привредног суда  
за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра 
за физичка лица: Не доставља се овај доказ 
 
Напомена:  
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је 
више подизвођача доставити за сваког од њих) 
- За доказе из тачке 1 не захтева се услов у погледу старости и датума издавања документа. 
 
 2. Доказ за услов из члана 75. ст.1 тачка 2) ЗЈН   
за правна лица:  
- за кривична дела организованог криминала - ИЗВОД из казнене евиденције односно  УВЕРЕЊЕ 
ПОСЕБНОГ ОДЕЛЕЊА (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала 
 С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
 
 -за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре - ИЗВОД из казнене евиденције односно  
УВЕРЕЊЕ Основног суда (које обухвата и додатке из казнене едиденције за кривична дела која су у 
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надлежности редовног кривичног Одељења Вишег суда) на чијем  подручју  је седиште домаћег 
правног лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за 
кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 
 
 
 за законске заступнике правних лица:  
 - ИЗВОД из казнене евиденције односно  УВЕРЕЊЕ  надлежне Полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 
 
за предузетнике и физичка лица:  
- ИЗВОД из казнене евиденције односно  УВЕРЕЊЕ  надлежне Полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта)  да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 
 
Напомена:  
-  У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за 
законског заступника 
- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих 
-  У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе 
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је 
више подизвођача доставити за сваког од њих) 
Сви докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3. Доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН  
за правна лица, предузетнике и физичка лица  
-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да је измирио 
доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине 
-Уверење надлежне локалне самоуправе –град/општине да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода. 
 
Уколико је понуђач у поступку приватизације доставља : 
-Уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. Овај доказ достављају 
само понуђачи који у поступку приватизације имају право на отпуст дуга (реструктурирање, јавни 
тендер и јавна аукција) 

Напомена:  
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе 
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је 
више подизвођача доставити за сваког од њих) 
Сви докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
 4. Доказ за услов  из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 
 
Није предвиђениконкурсном документацијом 
 
 5. Доказ за услов  из члана 75. став 2 ЗЈН  
-Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.(Образац из конкурсне документације);  
 



 9 
       Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих 
доказа: 
 
    Технички капацитет:   
       
 Доставити Овлашћење произвођача за продају и сервисирање понуђеног возила-фотокопија 
 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа односно не мора да достави доказ из чл.75 став 1 тач.1) ЗЈН, - Извод из АПР–а, који 
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  
 
            Понуђач уписан у Регистар понуђача ниje дужан да приликом подношења понуде доказујe 
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН. 
            Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен ЗЈН 
или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у Обрасцу понуде интернет страницу на којој 
су тражени  подаци јавно доступни а  који су тражени у оквиру услова. 
 
            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, осим  уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
            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. 

             Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
оних доказа који се не издају, приложити своју писану изјаву као доказ да испуњава те услове за 
учешће у поступку јавне набавке , дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 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 прописан 
начин. 

 

V     КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума »најнижа 

понуђена цена«. 
 На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом. 
 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда  која је 
понудила дужи рок важења понуде. 
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VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
       
      1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
             
                                                                                                                                                                                                                                                       
 1)  Понуда понуђача   бр. ___________од __________________ године,  за јавну набавку 
специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-
3-54-5/2019-IV 
 
 а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА 

 
1. 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА 
ПОСЛА 

 
 

2. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ПОСЛА 

 

3. АДРЕСА:  
 

4. МАТИЧНИ БРОЈ:   
5. (ПИБ):  
6. e-mail     
7. ТЕЛЕФОН/ФАХ:  
8. БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 
9.  
 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

10. УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  
 

заокружити    ДА           НЕ 

11. НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА 
КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО 
ДОСТУПНИ 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о понуђачу/носиоцу посла“ попуњава понуђач који наступа самостално или 
понуђач који наступа са подизвођачем као и члан групе понуђача који је носилац посла у 
заједничкој понуди 
 
 
 
б) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити начин подношења понуде) 
 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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в) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА  

 

 АДРЕСА:  
 МАТИЧНИ БРОЈ:  
 (ПИБ)  
 e-mail  
 ТЕЛЕФОН:  
 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  
 ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до 
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ  

 

 ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

 
 

 УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  
 

заокружити    ДА           НЕ 

 НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ 
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ 
ЈАВНО ДОСТУПНИ 

 

2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА  

 

 АДРЕСА:  
 МАТИЧНИ БРОЈ:  
 (ПИБ)  
 e-mail  
 ТЕЛЕФОН:  
 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  
 ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до 
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ  

 

 ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

 
 

 УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  
 

заокружити    ДА           НЕ 

 НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ 
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ 
ЈАВНО ДОСТУПНИ  

 

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

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

 АДРЕСА :  
 МАТИЧНИ БРОЈ:  
 (ПИБ)  
 e-mail  
 ТЕЛЕФОН :  
 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :  
 БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ  
 

 УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  
 

заокружити    ДА           НЕ 

 НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ 
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ 
ЈАВНО ДОСТУПНИ 

 

2. НАЗИВ УЧЕСНИКА (члана групе 
понуђача) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

 АДРЕСА :  
 МАТИЧНИ БРОЈ:  
 (ПИБ)  
 e-mail  
 ТЕЛЕФОН :  
 ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :  
 БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ  
 

 УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  
 

заокружити    ДА           НЕ 

 НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ 
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ 
ЈАВНО ДОСТУПНИ 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попунити само у случају да понуду подноси група 
понуђача (заједничка понуда).   
Наведени образац копирати, попунити и доставити за сваког понуђача који је члан групе 
понуђача  
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2) Понуђена цена за јавну набавку специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, 
број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV 
 

Назив добра Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена  
без ПДВ 
 

Укупна 
цена без  
ПДВ  
 

Возило 
 
Марка  _______________________ 
 
Тип      _________________________ 

 

Комад 1   

УКУПНA ЦЕНA БЕЗ ПДВ                        __________________________ динара 
 
 УКУПAН ПДВ                                   _______________________________ динара 
 
УКУПНA ЦЕНA СA ПДВ                _______________________________ динара 
 
 
 
3) ГAРAНТНИ РОК ЗA ИСПОРУЧЕНО ВОЗИЛО (не краћи од 2 године од дана испоруке) 
        
 
_________________________________________ 
      
   
4) РОК ВAЖЕЊA ПОНУДЕ   износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 
 
             

 
 
      __________________________________ 
(Место и датум)                                                
 
 
                                                                                                                              Понуђач: 
                                                                 ______________________________________    
                                                                  (штампано име и презиме овлашћеног лица) 
                                                       ____________________________ 
                                             М.П.                     (Потпис овлашћеног лица) 
                                (читак отисак печата)                                                    
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  
овлашћено лице понуђача 
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и 
оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице 
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2 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни за јавну набавку 
специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, број ЈН  10/19-добра, по позиву број 
404-3-54-5/2019-IV 
 
 

 
Ред. 
број 

 
Елементи укупне цене  

 
Износ 

 
1.  

Јединична цена за  возило (без ПДВ)  
 
Марка ___________________ 
 
Тип _____________________ 
  

 

 
2. 

Укупна цена за 1 возила (без ПДВ)  
 

 

 
3. 

Посебно исказани трошкови (трошкови транспорта, 
испоруке, царине и слично) 
 

 

4. Укупна цена возила без ПДВ (2+3)  
 

 

5. Укупан износ ПДВ  
 

6. Укупна цена возила са ПДВ  (4+5)  
 

 

 
Напомена: Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

                  
Пнуђач је обавезан да као саставни део Понуде  достави Образац структуре цене (Образац бр. 
2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац 
потпише и овери. 
__________________________________ 
(Место и датум)                                             
                                                                                                                          Понуђач: 
                                                                 
                                                                                 ______________________________________    
                                                                              (штампано име и презиме овлашћеног лица) 
                                                       
                                                                                                    ____________________________ 
                                             М.П.                     (Потпис овлашћеног лица) 
                                (читак отисак печата)     
Напомена:  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  
овлашћено лице понуђача 
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и 
оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице 
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      3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У овом обрасцу понуђач може да искаже укупан износ и структуру трошкова припреме понуде 
који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења. 
 
Редни 
број 

НАЗИВ ТРОШКОВА 
Навести врсту  и назив трошкова  

ВРЕДНОСТ са ПДВ 

   

   

   

   

УКУПНО са ПДВ:  

Сходно члану 88. став 2. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12,14/2015, 68/2015), трошкове 
припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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 још у оквиру своје понуде. 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе. 

               Овај образац је саставни део конкурсне документације. Ако понуђач има трошкова које би 
исказао у овом обрасцу онда образац  треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду. Ако 
понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не треба да  достави уз понуду 

 
__________________________ 
(Место и датум)                                             Понуђач 

                                                        ______________________________________    
                                                                  (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

    
                                        

                            ____________________________ 
                                             М.П.                     (Потпис овлашћеног лица) 

                                (читак отисак печата) 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  
овлашћено лице понуђача  
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и 
оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице 
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      4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
               
   

У складу са чланом 26., 61. став 4.тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
124/12,14/15,68/2015) и чланом 6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 
бр.86/15), 
 
  _________________________________________________ из  ______________________ даје  
   (Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача) 
 
 

ИЗЈАВУ  О 
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, број ЈН  10/19-добра, по 
позиву број 404-3-54-5/2019-IV,  поднео независно без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима 
 
__________________________ 
 (Место и датум)                                                                                Понуђач: 

                                                                          ______________________________________    
                                                                        (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

    
                                        

 
                            ____________________________ 

                                             М.П.                     (Потпис овлашћеног лица) 
                                (читак отисак печата) 
 
Напомена:  
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 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. тачка2) 
Закона. 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и 
оверава  овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава  овлашћено лице 
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача 
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и 
оверава овлашћени  члан групе  
Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача  
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     5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
 
 
            У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број   
124/12, 14/15, 68/15),  

 
_______________________________________________ из  __________________________  даје 

    (Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача) 
 
 

   ИЗЈАВУ КАО ДОКАЗ  
     О поштовању законских прописа 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавке - 
за јавну набавку специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, број ЈН  10/19-
добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  као и да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
__________________________ 
(Место и датум)                                                          Понуђач: 

                                                                    ______________________________________    
                                                                  (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

    
                                        

                            ____________________________ 
                                             М.П.                     (Потпис овлашћеног лица) 

                                (читак отисак печата) 
 

  
 

                                                       
Напомена:  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и 
оверава  овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава  овлашћено лице 
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача 
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и 
оверава  овлашћено лице члана групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном броју 
примерака за сваког члана групе понуђача  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом 
                         

      Сачињен у Зрењанину између: 
  1. НАРУЧИОЦА : Градска управа града Зрењанина, Трг Слободе бр.10, Зрењанин коју 
заступа  Начелник Градске управе града Зрењанина Јасмина Малинић (у даљем 
тексту:Наручилац),  

ПИБ: 102506213 
  Матични број: 08002266 

Брoj рачуна: 840-28640-53 
и 

     2а.  ДОБАВЉАЧА : (попунити  за случај да се подноси самостална 
  понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна  попуњава  
  само понуђач) 
    Понуђач ____________________________________________________кога  заступа    
  ______________________________(у даљем тексту:Добављач  (попуњава понуђач) 
            ПИБ: ___________________________________________  (попуњава понуђач) 
  Матични број: ___________________________________  (попуњава понуђач) 
Брoj рачуна: _____________________________________  (попуњава понуђач) 
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач) 
 
 

2б.  Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са 
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач) 
      1.________________________________________________ (попуњава понуђач) 
      2.________________________________________________ (попуњава понуђач) 
      3.________________________________________________ (попуњава понуђач) 
             
 
       2ц. ДОБАВЉАЧА (попунити само за случај заједничке  понуде) 
         Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка понуда) 
потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.  
 
1.члан   ___________________________________________________________  
2.члан   ___________________________________________________________ 
3.члан  ___________________________________________________________ 
4.члан  ___________________________________________________________ 
 
Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени представник 
групе_________________________________________________________________________    
                                                                                    
Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача 
_________________________________________________________________________  
 
            Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
                                                                            Члан 1. 
            Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 
14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке специјалног возила за децу са телесним 
инвалидитетом, број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV. 
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          Наручилац је уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели 
уговора  број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду добављача (у уговору 
ће се навести добављач) изабрао као најповољнију и која је саставни део уговора. Понуда 
Добављача  у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у 
конкурсној документацији;   
          
                                                                            Члан 2. 
           Предмет овог уговора је набавка специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом,  
а у свему  према спецификацији из конкурсне документације и прихваћеној понуди добављача (у 
уговору ће се навести назив добављача) која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести 
број и датум понуде заведене код Наручиоца)  
                   
                                                                           Члан 3.         
          Добављач добара се обавезује да испоручи Наручиоцу 1 ново возило (у уговору ће се 
навести марка и тип возила ) датих у понуди, техничких карактеристика наведених у конкурсној 
документацији и понуди Добављача добара, заведеној код  Наручиоца ( у уговору ће се навести 
број и датум понуде заведене код Наручиоца) 
          Добављач добара се обавезује да испоручи  возило  наведено у ст. 1 овог члана  у двориште 
зграде Наручиоца (зграда Градске управе града  Зрењанина,  Трг Слободе 10, Зрењанин), у року до 
50  дана од дана закључења уговора.                        
 
 
                                                                           Члан 4. 
        Укупна понуђена вредност  за предметну набавку возила за потребе  Градске управе, према 
прихваћеној понуди понуђача износи ____________________динара без ПДВ (уписати износ )  а 
што са ПДВ износи ____________________ динара (уписати износ )   
Цене дате у понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора и  подразумевају све трошкове 
које терете предметну набавку, франко наручилац. 

Испорука возила не може бити дужа од 50 радних дана од дана закључења Уговора. 
 
 
                                                                            Члан 5. 
            Наручилац ће плаћање извршити у року до 45 дана од дана пријема неспорне, исправне и 
оверене фактуре, издате након испоруке добара и регистроване у Централном регистру фактура. За 
Градску управу ЈБКЈС је 09178. 
            Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити 
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској 
години.        
                                                                             
                                                                             Члан 6.  
              Добављач је обавезан да приликом потписивања Уговора, достави:  
 
             - Потписану и оверену сопствену бланко соло меницу  за добро извршење посла која 
мора имати клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и 
сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом 
(рокови, износ), у висини 10% од уговорене цене добара, без ПДВ-а, са роком важности најмање 
10 дана дуже од истека рока за коначну испоруку предметних добара. 
            Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати  
нарочито у случају да:  

     -  не испоштује одредбе уговора; 
                   - не испоручи добра како је уговорено у погледу квалитета и  уграђеног материјала; 

     - не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му је  
одређен. 

           - повери извршење набавке подизвођачу, којег није навео у понуди 
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                                                                           Члан 7.    

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају, о чему 
се води Записник који потписује представник Наручиоца и представник Добављача, а који се 
сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.  

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин 
прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу, евидентирањем 
у записник примопредаје. 

 Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести 
Добављача без одлагања. 

 Наручилац има право да писмено захтева од Добављача да отклони недостатак или да му 
преда друго добро без недостатка (испуњење уговора) према понуђеним ценама, у року не дужем 
од 10 дана. 

У случају да је Добављач знао или је морао знати за недостатке, Наручилац има право да се 
на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да 
благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку. 

Добављач добара је дужан да обезбеди гаранцију за испоручена добра, у складу са роком 
гаранције датим у понуди.                                    

 
 

                                                                             Члан 8. 
Добављач се обавезује да пружи гаранције за набавку возила за потребе  Градске управе, 

сагласно прихваћеној понуди, (што ће се навести у Уговору). 
                                                               
 
                                                                Члан 9. 

             Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати у уговору 
са навођењем послова (испорука добара) које ће извршити подизвођач, као и чињеница ако понуду 
поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и конкурсне документације. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам понуђач. 
Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно. У уговору ће 
се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране понуде. (самостална, са 
подизвођачем или заједничка). 

 
                                                                             Члан 10.                                                         

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор, ако Добављач не испоштује 
одредбе Уговора, не испоручи добра по ценама, врсти, квалитету и у року предвиђеним овим 
уговором. 

 
                                                                             Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.  
 
 

Члан 12. 
              Уговор се закључује на одређено време од 1 године дана од дана закључења Уговора 
односно до реализације предметне набавке. 
                                                             
                                                                             Члан 13. 
          Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у 
супротном спор ће решити надлежан  суд у Зрењанину. 
 
                                                                             
 
 



 21 
 
                                                                              Члан  14. 
             Овај уговор је сачињен  у 4 истоветна примерака, од којих по 2 примерка  задржава свака 
уговорна страна. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Понуђач је у обавези да у складу са понудом, модел уговора попуни,  
потпише и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора 
Достављање модела уговора је обавезно.  
 
 
__________________________ 
          (Место и датум)                                                    Понуђач: 

                                                        ______________________________________    
                                                                          (штампано име и презиме овлашћеног лица) 
    

                                        
                            ____________________________ 

                                             М.П.                    (Потпис овлашћеног лица) 
                                (читак отисак печата) 
            
 
 
 
 Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава   
овлашћено лице понуђача 
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и 
оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет 
страници  наручиоца www.zrenjanin.rs или  на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs 

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.  

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном 
документацијом.Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као 
и начин доказивања испуњености услова.  

Достављање понуде електронским путем није дозвољено. 
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. 

Понудa се доставља до 02.09.2019. године до 09,00 часова 
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: Градска управа града Зрењанина, 
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин 

«ПОНУДА –НЕ ОТВАРАТИ « 
за  јавну набавку 

Набавка специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом 
број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV 

 
 
 

На полеђини коверте  навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт 
телефон или e- mail адресу.) 
 

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. 

 
Понуде ће се отварати јавно, дана 02.09.2019.године, у улици Слободана Бурсаћа број 4, 

у Зрењанину,   са почетком у 10,00 часова. 
 

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу 
заступати овлашћени представници понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као 
и непосредно пре отварања понуда доставе уредно пуномоћје за заступање.  

Понуда мора да садржи: Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и 
сва тражена документација. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом и 
конкурсом документацијом. 
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Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и изјаве као 

и у модел уговора који су саставни део конкурсне документације и у тендер који се налази у 
прилогу конкурсне документације,  и доставља са потребним доказима.  
 
3. ПАРТИЈЕ 
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. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Зрењанина, 
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин, са назнаком: 

„Измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку – 
Набавка специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, 

број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV 
- 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 (поглавље VI), 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 (поглавље VI) 
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. 
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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:  
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем,  
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора тј. 
 
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 

 
- Плаћање ће се вршити на следећи начин. 
  Наручилац ће плаћање извршити у року до 45 дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене 
фактуре, издате након испоруке добара и регистроване у Централном регистру фактура. За 
Градску управу ЈБКЈС је 09178. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извођења набавке: 
Испорука возила не може бити дужа од 50 радних дана од дана закључења Уговора. 
 
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана реализације набавке. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир 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. 
Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
 
 
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, 
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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. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
I Изабрани понуђач је у тренутку закључења уговора дужан да достави: 
 

Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист  наручиоца достави  
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то:   

      - Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом «без 
протеста»,на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од 
коначног извршења предмета набавке и то на обрасцу Наручиоца који је у прилогу конкурсне. 

       - Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке 
       - Копију картона депонованих потписа  
         Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати  нарочито 
у случају да:  

     -  не испоштује одредбе уговора; 
                   - не испоручи добра како је уговорено у погледу квалитета и  уграђеног материјала; 

     - не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му је  
одређен. 

           - повери извршење набавке подизвођачу, којег није навео у понуди 
                 

           Менице морају  бити регистроване у јединствени регистар меница и меничних овлашћења 
која води НБС у складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету 
(''Сл.Гласник РС'' бр.31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 
регистра меница и меничних овлашћења НБС (''Сл.Гласник РС'' бр.56/11). 
           
 Захтев за регистрацију меница дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и 
даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу . 
                  
          Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.     

                 Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским 
средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу.       
            За случај да се продуже рокови за извршење обавеза продужавају се и рокови важења 
средстава финансиског обезбеђења.   

                     Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни,  
плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату,  
краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентуалне спорове  

          укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у 
Зрењанину. 
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        Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави менице, копије 
захтева за регистрацију меница оверених од стране пословне банке као и  копију картона 
депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор 
није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са првим следећим понуђачем према 
условима из конкурсне документације.  
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или путем 
електронске поште на e-mail javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs или факсом на број бр. 023/ 315-0-
129.) да тражи  од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Том приликом заинтересовано лице може 
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији.  

 Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и  својој интернет страници - www. zrenjanin.rs 

Додатне информације или појашњења упутити  на адресу: Градска управа града Зрењанина, Трг 
слободе број 10, 23000 Зрењанин или непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе 

Зрењанина у канцеларији број 53, са напоменом   
 

 « Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
 за јавну набавку – 

Набавка специјалног возила за децу са телесним инвалидитетом, 
број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV – НЕ ОТВАРАТИ » 

 
Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем 
није дозвољено. 

 
Комуникација у поступку јавне набавке  

  
       Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и 
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.  
       Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 
       Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да 
се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 
      Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима 
којима се уређује област документарне грађе и архива. 
 
       Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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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, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 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, следећи критеријум: дужи рок 
важења понуде 
 
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, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време одношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII 
конкурсне документације). 
 
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, које има 
интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке или 
који је претрпео или могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 
закона.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 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 објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, 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 и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. указао Наручиоцу на 
евентуалне недостатке, неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
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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 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије на број жиро рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака 
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу у изнoсу од: 

1. 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда  

2. 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара 

3. 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара 

4. 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара 

5. 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности  свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, 
уколико је набавка обликована по партијама 

6. 0,1% процењене вредности јавне набавке, тј понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор, ако се захтев за заштиту права  подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000,00 динара,   

7. 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, тј понуђене цене 
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права  подноси након 
отварања понуда ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара 

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

Републичка  комисија  за  заштиту права  у  поступцима јавних набавки је ради повећања 
ефикасности у раду, поред  постојећег, отворила и евиденциони  рачун  за уплату таксе за 
подношење   захтева   за  заштиту  права:  840-30678845-06,  што  ће  омогућити  да  се  на 
ефикаснији  начин утврђују околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола 
уплате  тог  јавног  прихода.  Потребно  је да  подносиоци  захтева  за заштиту права врше 
уплате  таксе на  нови  евиденциони  рачун, с тим  да  су и  даље  у обавези  да у складу са 
одредбама  Закона  о  јавним  набавкама достављају  доказе  о  уплати  таксе.  У  погледу 
промене  броја  рачуна,  измењено  је  и упутство за уплату таксе које се са свим осталим 
детаљима  о начину  уплате  таксе  се  може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе" 
или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије. 
Републичка комисија је у сарадњи са Министарством финансија и Народном Банком Србије 
омогућила уплату таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, а детаљне 
инстуркције за уплату, са навођењем IBAN и SWIFT бројева се могу пронаћи на интернет 
страници Републичке комисије www.kjn.gov.rs у оквиру банера „упутство о уплати таксе“. 

Републичка  комисија  је,  ради  разјашњења  начина  уплате  таксе  за  поднети  захтев  за 
заштиту  права  као  и  правилног  попуњавања  налога за пренос и налога за уплату таксе, 
поставила  нови  банер  на  својој  интернет страници  и  објавила ново упутство  о уплати 
таксе  за  захтев  за  заштиту  права из Републике Србије и из иностранства. Наведено има за  циљ 
да праксу  овог  државног  органа на  ефикасан начин учини доступном што већем 
броју  корисника,  а  имајући  у  виду  отварање  новог  (евиденционог)  рачуна  за  уплату таксе за 
подношење захтева за заштиту права број 840-30678845-06.  
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У оквиру  банера „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“, приказан је  начин и 
садржина правилно попуњених налога, док је у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ 
на  детаљан  начин  описано  који  ће  докази  о  уплати  таксе  бити  прихваћени  и која  је њихова 
обавезна садржина. 
 
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. У случају да је 
поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 
22. Употреба печата 
       Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде користи печат. 
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IX   МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ   за добро извршење посла 

 
 

                                                         
                                                         ДУЖНИК –Издавалац менице 
 
Назив:_____________________________________________________               
Седиште/ Адреса:___________________________________________ 
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________ 
Текући рачун:______________________________________________ 
Пословна  банка:____________________________________________ 
 
 
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице  
  
 
 

 КОРИСНИК (Поверилац) 
 

Градска управа града Зрењанина, Трг Слободе 10, 23000 Зрењанин 
Матични број 08002266  ПИБ:102506213; Текући рачун 840-28640-53,   
 
 
 
        Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену 
сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење посла. 
      Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара (10% од 
уговорене вредности без ПДВ), за јавну набавку специјалног возила за децу са телесним 
инвалидитетом, број ЈН  10/19-добра, по позиву број 404-3-54-5/2019-IV 
 
 
 
      Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.  
 
     Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју 
корист  безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са 
свих рачуна Дужника.Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна,  као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају 
да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 
са рачуна.Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату 
 
       Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника.  
 
          Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати --
уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 
           -  не испоштује одредбе уговора; 
             - не изврши испоруку добара предметне јавне набавке у уговореном року 
             - не изврши испоруку добара  која је тражена у погледу дате спецификације и траженог   
квалитета. 
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      - повери извршење услуге подизвођачу, којег није навео у понуди 

       
 
 
   Меница је потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање__________________________ 
_____________________________  (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих 
потписа код наведене банке.  
 
  На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
            

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 
1 (један) за Повериоца 
 
 
 Датум:_______________________                
     
Место издавања овлашћења:____________________________ 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                               
 
 
                                                  М.П.                                   Издавалац менице-дужник 
 
                                                                                          ______________________________ 
                                                                                           Потпис и печат овлашћеног лицa 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача     
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава  
овлашћено лице понуђача 
Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и 
оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице  
 
НАПОМЕНА: 
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора 
 
 
 
 
 
 
 


