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                                               Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице 
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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015), а у вези са Одлуком број 468/1 од 21.06.2016.године о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности  број 4/2016 и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 4/2016, деловодни број 468/2 од 21.06.2016. године, припремљена је: 

 

                                                         КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности број 4/2016 

 

Набавка путничког возила- старо за ново 

за обуку ученика саобраћајне струке у Техничкој школи „Радоје Љубичић“ у Ужицу 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара,  начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

5 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 16 

VII Модел уговора 20 

VIII Образац изјаве о независној понуди 23 

         IX Изјава о поштовању обаеза из важећих прописа 24 
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                                         I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Техничка школа „Радоје Љубичић“  

Адреса: 31000 Узице, Николе Пашића 17  

Интернет страница: www.tsradojeljubicicue.edu.rs 

ПИБ: 101545687 

Матични број:07156634 

Шифра делатности:8532 

 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 4/2016 је добро  - набавка путничког возила –старо за ново, за 

потребе обуке ученика саобраћајне струке. 

 

 

4. Контакт лице  

  

Лице за контакт: Марина Шумаревић, Е -mail адреса: sekretar.tsrljue@gmail.com, 
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 II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

   Предмет јавне набавке број 4/2016 је  добро - путничко возило- старо за ново, за обуку 

ученика саобраћајне струке. 

 

 

2.Партије 

 

    Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3. Ознака и назив из општег речника набваке: 

 

    Ознака из ОРН : 34110000,  

    Назив : путнички аутомобил 
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    III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

 

1. ВРСТА И  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ВОЗИЛА КОЈЕ СЕ НАБАВЉА: 

 

 Назив: DACIA  

-Највећа снага мотора kW (KS): 055 (075) 

-Норма за заштиту околине: EURO6 

-Запремина (ccm): 1149 

-Погонско гориво: EUROSUPER 

-Број врата: 5 

-Висина возила од тла до најниже тачке возила: 163 mm 

-Укупна дужина: 4057 mm 

-Међуосовинско растојање: 2589 mm 

-Ваздушни јастук за возача 

-ABS 

-Бочни ваздушни јастуци напред 

-ESP+ASR 

-Ручни клима уређај 

-Светла за маглу напред 

-Ручни мењач 

-Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB 

-Резервни точак стандардних димензија 

-Боја: ледено бела (396) 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВОЗИЛА КОЈЕ СЕ НУДИ У ЗАМНУ ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО: 

-Путнички аутомобил марке:  ZASTAVA 

-Тип:  KORAL IN 1.1 

-Година производње: 2007 

-Снга мотора (kW):  40.48 

-Радна запремина cm³ 1116 
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        Понуда у свему треба да одговара захтевима како је дато у техничким карактеристикама-

спецификацији од стране наручиоца. Понуђачи су дужни да уз понуду за предметну набавку 

доставе каталог или технички опис на основу којих се може утврдити да ли понуђено добро 

испуњава захтев наручиоца у погледу тражених карактеристика. 

       Након испоруке добра квалитативну контролу извршиће представник наручиоца у 

присуству представника изабраног понуђача, о чему се сачињава записник. 

       Приликом испоруке изабрани понуђач дужан је доставити гарантни лист за употребу на 

српском језику. 

  

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

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

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

 

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

1. тач. 1) Закона); 

 

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

 

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

набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

 

1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

-Пословни капацититет: Понуђач мора бити овлашћен за продају добара које је предмет 

јавне набавке. 

 

Доказ: Документ (потврда, уговор) издат од старне произвођача којим се доказује да понуђач 

има сатаус овлашћеног дистрибутера/продавца за подручје Србије, тј. којим произвођач 

овлашћује понуђача за продају добра  и/или за учешће у конкретном поступку јавне набавке. 
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1.3. 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. 

  

1.4. 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. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешћеу поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

прилогу конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у виду 

неоверене копије. 

 

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

 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.   

 

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

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

као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

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. 
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                            ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара-путничко возило, број 4/2016,  испуњава 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 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у 

поступку јавне набавке добара-путничко возило, број 4/2016, испуњава  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:_____________                                                                  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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V  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 

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: Техничка школа „Радоје Љубичић“ Николе Пашића 17, 31000 

Ужице, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара  – набавка  путничког возила, ЈНМВ бр. 

4/2016-НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

07.07.2016.године,  до 12.00 часова. 

 

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. Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона 

2. Образац понуде 

3. Модел уговора 

4. Образац изјаве о независној понуди 

5.Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа. 

 

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 

условима који важе у Републици Србији. 

Обавеза понуђача је да проучио конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви 

обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране 

одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан 

и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Свако поље (предвиђено за 

попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је предвиђено заокруживање, мора се 

заокружити одговарајуће.  

 Уколико се неко празно поље не треба понунити, на исто ставити косу црту (/) 

 Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити 

читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног 
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лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Модел уговора 

потребно је попунити парафирати и оверити печатом на за то предвиђеном месту, чиме 

потврђујете да прихватате све елементе уговора. 

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.   

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира и овери печатом.  

 

 

3.ПАРТИЈЕ - не 

 

 

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: 

Техничка школа „Радоје Љубичић“ 31000 Ужице, Николе Пашића 17, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добара, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка  путничког возила, ЈНМВ бр. 4/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – набвка  путничког возила, ЈНМВ бр. 4/2016 НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка  путничког возила, ЈНМВ бр. 4/2064- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка  путничког  возила, ЈНМВ бр. 

4/2016-НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

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

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

  

 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  

 

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је најкасније 45 дана, од дана достављања фактуре, којом је потврђено 

преузимање предметног добра. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева  аванс. Одложено плаћање је безусловно, односно 

понуђач не може да захтева од наручиоца, издавање било какве писмене гаранције. 

 

6.2. Захтеви у погледу гарантног рока 



 Јавна набавка мале вредности број 4/2016 – набавка путничког  возила за обуку 

ученика саобраћајне струке  у Техничкој школи 

„Радоје Љубичић“ из Ужица 

 

Page 12 of 25 

 

Гаранција за мотор је  3 године, односно 100.000 пређених километара. 

Гаранција на боју је 2 године. 

Гаранција на каросерију је 6 година.  

 

6.3.Захтев у погледу рока испоруке 

Рок за испоруку предметног добра не сме бити дужи од 15 дана од дана потписивања уговора. 

 

Место  испоруке: Техничка школа „Радоје Љубичић“ , 31000 Ужице, Николе Пашића 17. 

 

6.4. Захтев у погледу рока важења понуде. 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

6.5. Други захтеви: / 

 

7. 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. 

 

8. 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 , пословна јединица града. 

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. 

 

9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац  не захтева средства обезбеђења. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ 

  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу:  Техничка школа „Радоје 

Љубичић“ 31000 Ужице, Николе Пашића 17,или електронском поштом: 

sekretar.tsrljue@gmail.com  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 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 бр 4/2016“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА 

  

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на e-mail sekretar.tsrljue@gmail.com или факсом на број 031/513-171) 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 објавити на 

Порталу јавне набавке и својој интернет страници 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 4/2016.“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

13. 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 
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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.  

 

 

14. 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 најнижa понуђенa ценa, 

односно разлике између продајне цене возила које се набаља и прецењене цене возила које 

се нуди у замену. 

У слућају идентичних понуђених цена предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок 

испоруке возила а у случају идентичног рока испоруке предност ће се дати понуђачу који 

понуди повољније гарантне услове. 

 

 

15. 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, као и да немају забрану обављања делатности која се на 

снази у у време подношења понудезаштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.  (Образац изјаве дат у конкурсној документацији). 

 

16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

има интерес за доделу уговора и који је претрпео или је могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији .  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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

sekreta.rtsrljue@gmail.com, факсом на број 031/513-171 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 
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева , најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде  указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности  а наручилац их није отклонио.  

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које је наручилац предузео пре истека 

рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става , сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке из 

чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из става 6. и 7. ове тачке , а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 

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

складу са одредбом члана 150. Закона. 

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

60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда  a за 

захтев након отварања понуда  120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 

шифра плаћања: 153, позив на број је број јавне набавке, сврха уплате: Републичка 

административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака 

конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

  

17.  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. тачка5) Закон 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку путничког возила, ЈНМВ 

број 4/2016 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(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 

 

 

 

Датум:                                                         М.П.                                     ________________ 

                                                                                                                  Потпис ов.лица 
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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. 

 

 

Датум:                                                               М.П.                                    ________________ 

                                                                                                                              Потпис ов.лица 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

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. 

 

 

 

Датум:                                                             М.П.                                               ________________ 

                                                                                                                                понуђач 
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5) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

    ЦЕНА ВОЗИЛА ЦЕНА 

1 

-Цена новог возила без ПДВ-а  

-ПДВ  

-Укупно са ПДВ-ом  

2 

Откупна цена половног возила без ПДВ-а  

-ПДВ  

-Укупно са ПДВ-ом  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Цена новог возила 

умањена за откупну цену половног возила) 

 

 

 

Дана___________ 

 У _______________                                     М.П.                                       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                         ______________________ 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Јавна набавка мале вредности број 4/2016 – набавка путничког  возила за обуку 

ученика саобраћајне струке  у Техничкој школи 

„Радоје Љубичић“ из Ужица 

 

Page 20 of 25 

 

 

                                                                     VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР  

о набавци добара  

 

 

Закључен између: 

 

       Техничке  школе „Радоје Љубичић“ из Ужица, Николе Пашића 17, коју заступа директор 

Школе Иван Марић, матични број: 07156634, ПИБ 101545687, (у даљем тексту Наручилац),  и  

 

_______________________________________ са седиштем у________________________, улица 

__________________________,бр._____, ПИБ _________________, Матични број ___________ 

број рачуна ________________________, назив банке ______________________, телефон 

________,телефакс________________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: 

Продавац)  

 

Основ уговора: 

ЈНМВ број 4/2016 

Број и датум одлуке о додели уговора:__________________________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________________2016. године. 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 

• да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности , ред. 

бр.4/2016; 

• да је Продавац  __________________2016. године, доставио понуду бр. ____________, 

која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог,  са следећим 

карактеристикама:  

 

Врста возила___________________            Број шасије_______________________ 

Марка_________________________          Број седишта______________________  

Тип__________________________             Боја каросерије____________________ 

Година прозводње______________            Број мотора_______________________           

              Снага мотора___________________                     

 

• да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације. 
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Члан 2. 

 

           Предмет овог уговора  је набавка путничког возила за потребе Техничке школе „Радоје 

Љубичић“ из Ужица, са карактеристикама одређеним у понуди Продавца, бр __________од 

_________а које су наведене и у уводном делу овог уговора. 

  

 

 

Члан 3. 

 

Уговорена вредност добра из члана 2 овог уговора,  износи ______________ динара без 

ПДВ-а, односно ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом,  и утврђена је на основу понуде 

бр. _________ од _____________. 

Ценом су обухваћени сви трошкови Продавца.  

 

 

Члан 4. 

 

            Уговорена вредност  добра, биће плаћена у року од 45 дана од исправно испостављене 

фактуре, након извршене примопредаје, на рачун Продавца, број __________________ код 

_______________ банке.  

 

Члан 5. 

 

           Продавац се обавезује да  возило које је предмет овог уговора са одговарајућим 

исправама, преда у државину Наручиоцу и изврши пренос права располагања одмах по 

извршеном прегледу исправности возила од стране Наручиоца.  

 

 

Члан 6. 

 

           Рок за предају возила из  овог Уговора,  износи највише  15 дана, од дана потписивања 

уговора. 

          Продавац  се обавезује да предметно добро испоручи на адресу Наручиоца из понуде. 

          Продавац је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се обезбедио 

квалитативни пријем добра. 

          Извршење уговорених обавеза у року из става 1. овог члана представља битан састојак 

овог Уговора. 

 

Члан 7. 

 

             До предаје у државину возила, ризик случајне пропасти или оштећења сноси Продавац 

а са предајом возила, ризик прелази на Наручиоца.  

             Продавац одговара ако на продатом  возилу постоји право трећег лица које искључује, 

умањује или ограничава право Наручиоца. 

  

Члан 8. 

 

             Наручилац је дужан да стави приговор на квалитет предмета купородаје најкасније у 

року од 3 дана од његовог преузимања и да зависно од утврђених мана, захтева њихово 
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уклањање од стране Продавца, сразмерно умањење исплаћене купородајне цене или 

враћање престација. 

 

Члан 9. 

 

           Трошкови, таксе и јавна плаћања у вези овог уговора и преноса права својине на  возилу 

које је предмет овог уговора сноси Наручилац. 

 

Члан 10. 

 

 

На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о  

облигационим односима.  

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 

које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд у ужицу. 

Овај Уговор закључен је у шест истоветних примерка, од којих по 3 задржава свака 

уговорна страна. 

 

 

 

 

 

                      НАРУЧИЛАЦ                   ПРОДАВАЦ 

 

         __________________________           ____________________________ 
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VIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

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 

добара – набвака путничког возила, ЈНМВ бр. 4/2016, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

            Датум:                                                       М.П.                                       Потпис понуђача 

 

___________________                                                                                   _____________________ 

 

 

Напомена: услучају 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. тачка2)Закона.  
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                  IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

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

 

 

                                                                   ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач.________________________________________________________...                                           

(навести назив понуђача)          

         

 у поступку јавне набавке путничког возила ЈНМВ број 4/2016 поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења ове понуде. 

 

 

 

 

 

          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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