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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),. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 13/15-1285/11.12.2015. године и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку 13/15-1286/11.12.2015.године Специјална болница за 
рехабилитацију Ивањица је припремила: 

 
КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
за јавну набавку мале вредности  добара – НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ СТАРО 

ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО 
 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
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III 
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спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 

4 

 
 

IV 

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

 
 

9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 22 

VII Модел уговора 26 

VIII Образац трошкова припреме понуде 29 

IX Образац изјаве о независној понуди 
 

30 

X Спецификација старих  возила  31 

XI 
 

Спецификација возила која се набављају 32 

 

 
НАПОМЕНА:  Ова конкурсна документација има 32 странe 
 
 
 
                   
 
                                 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.... 3/ 32 

                                
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 
  
Адреса: 13.септембар бр.78 32250 Ивањица 
Интернет страница: www.zavodivanjica.rs  
 

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 13/15 набавка добара- НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ 

СТАРО ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО  
4. Контакт (лице или служба)  
Милијанка Орестијевић тел:032-662-041 063/620641 помоћник директора, 
дипломирани економиста pomdirzavod@yahoo.com и Ђорђе Јовановић 
063/8477703 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.13/15 су добра  
Опис предмета јавне набавке: Набавка НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО 

И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО  
Назив и ознака из општег речника набавки: Набавка НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ 

СТАРО ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО 34110000(превозна средства) 

 
 
2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК 
ИЗВРШЕЊА ,МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Предмет набавке је куповина 1(једног ) новог возила у замену 

за1(једно) старо возило и  куповина 1(једног ) половног возила у 

замену за1(једно) старо возило. 

 

 

 

 

 

mailto:pomdirzavod@yahoo.com
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Техничка спецификација возила која се набављају:  

 

 
НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО 

 

Путничко  возило дизел-1 ком 
 

-Тип возила:   путничко  
-Облик каросије:    лимузина  
-Врста погонског горива .дизел 
-Генерација мотора   -Еуро 5 
-Тип менјача :   мануелни 5+1 
-Тип погона   : напред 
-Број врата :5(пет) 
-Број седишта :5 
-Боја каросерије:сребрна/сива/металик 
-Радна запремина мотора :од1.500ццм до 1.600 ццм 
-Снага мотора:од 75кw до 80кw 
-Дужина возила :од 4.600 до 4.700 мм 
-Међуосовинско растојанје :мин.2650мм 
-Запремина пртљажника:мин 500л 
-Година производње: мин.2014. 
Гарантни рок: мин. 2 године или мин.100.000 км. 
 
Опрема возила: 
 
-АИРБАГ-за возача,сувозача,предњи бочни 
-Ваздушне завесе 
-ЕЦП,АБС 
-Задњи паркинг сензори-фабрички 
-Унутрашњи петровизор са ауто.затамњењем 
-Сензор за кишу 
-Темпомат-контрола путовања 
-Би-Хеон фарови са уређајем за орање фарова 
-ЛЕД предња дневна светла 
-Предња светла за маглу посебно интегрисана 
-Показивачи правца интегрисани у спољашње ретровизоре 
-Спољашњи ретровизори ел.покретни са грејањем и склопиви 
-Радио апарат 
-Предњи и задњи наслон за руку 
-Двоозонски клима уређај са електронском регулацијом 
-Путни компјутер са екраном у боји 
-Дељив и сколопив наслон задњег седишта 
-Алуминијумске фелне, 16“- 4 МОК. 
-Резервни точак- челична фелна 16“ са гумом пуних димензија 
-Сет од 4 летње гуме-премиум класе 
-Сет од 4 зимске гуме-премиум класе 
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 Набавка  половног возила у замену за  старо возило. 

 
 

 
ПОЛОВНО  ЛАКО ТЕРЕТНО ДОСТАВНО  ВОЗИЛО–     1 комад 

 

 Тип возила:                                                                   теретно 

 Снага мотора:                                                              од 50 кw do 55 кw 

 Запремина мотора:                                                      од 1.100 ццм до 1.200 ццм 

 Мењач:                                                                          мануелни  5+1  

 Гориво:                                                                         Бензин + ТНГ урађај 

 Тип погона:                                                                   напред 

 Број врата:                                                                    5 

 Број седишта у кабини                                                 1+1 

 Боја каросерије:                                                            Бела 

 Дужина возила.                                                            мин. 4.200 мм 

 Носивост:                                                                      мин. 400 кг 

 Година производње:                                              мин. 2011.  

 Пређена километража:                                          мах. 100.000 км. 
 

 
Опема возила: 
 

 Аирбаг за возача 

 АБС 

 Клима уређај 

 Серво волан 

 Рцд 

 Браници у боји каросерије 

 Треће сигурносно стоп светло 

 Товарни део одвојен од путничког простора фиксном 
челичном преградом  

 Бочна лева и десна врата товарног простора без стакла 

 Задња врата са  стаклом 

 Под товарног дела дрвени -отпоран на хабање 

 Посебно осветљење товарног простора 

 Резервни точак са гумом пуних димензија 

 Тнг уређај са точак боцом 

 Челичне фелне – 4 комада 

 Сет од 4 зимске гуме 
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Техничка спецификација возила која се откупљују: 

 

 Замена возила старо за ново 

    

-Марка: Октавиа Амбиенте 1,6 
-Тип возила:   путничко  
-Облик каросије:    лимузина  
-Врста погонског горива :бензин 
-Генерација мотора   2006 
-Тип менјача :   мануелни 5+1 
-Тип погона   : напред 
-Број врата :5(пет) 
-Број седишта :5 
-Боја каросерије:7Б сива светла метализирана 
-Радна запремина мотора :1595 ццм 
-Снага мотора:од 75кw 
-Маса:1283 
-Укупна маса: 1915 
 
Опрема возила: 
 
-АИРБАГ-за возача,сувозача,предњи бочни 
-ЕЦП,АБС 
-Показивачи правца интегрисани у спољашње ретровизоре 
-Спољашњи ретровизори ел.покретни са грејањем и склопиви 
-Радио апарат 
-AЦ клима 
-Путни компјутер са екраном у боји 
-Дељив и сколопив наслон задњег седишта 
-Челичне фелне, 15“-4 МОК. 
-Резервни точак- челична фелна 15“ са гумом пуних димензија 
 
Замена возила   старо за половно 
 
 
Марка :Застава Модел: Југо Флорида 13 поли лц 
-Боја: 3М црвана 
-Снага мотора: 48 
-Категорија: Теретно возило 
-Погонско гориво: Бензин 98Број места за седење:2 
-Број осовина :2 
-Запремина мотора:1299 
-Маса: 1027 
-Носивост 480 
-Укупна маса: 1507 
-Година производње: 2002 
-Пређена километража: 128.000 км. 
Понуђач је у обавези да достави каталог/брошуру/техничку спецификацију понуђеног 

возила (из кога се могу утврдити карактеристике вози 
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                                                           ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

                                    по јавној набавци мале вредности добара  

1. Понуда број _________ од __________ године за јавну набавку добара - набавка 

аутомобила „старо за ново“ и старо за половно. 

2. О себи дајемо следеће податке: Назив, улица и број и седиште понуђача: 

______________________________________ Број рачуна и назив банке 

_____________________________________________ ПИБ број 

___________________ Матични број___________________________ Број 

телефона _____________ Број телефакса____________ e-mail ___________ 

Директор_______________________ Особа за контакт_____________________  

3. Пријаву подносимо:  

А) самостално Б) као заједничку понуду В) са подизвођачем 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

 

(пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ, име особе за контакт - свих 

понуђача из групе понуђача као и подизвођача)  

4. Опције понуде (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуде): 

_________  

5. Цена:  
А. Нови путнички 

     аутомобил  

Цена сацвим  

трошковима без 

       ПДВ-а 

Вредност  ПДВ-а Цена са  ПДВ-ом 

Марка: _________ 

Тип:                          

   

Б. Половно теретно возило 

    ___________________ 

Марка: _________ 

Тип:                          

 

   

 

Укупна  вредност:       

   

 
В.. Путничка возила која се 

    откупљују    

 Цена половног возила са урачунатим  пореским обавезама  

 

Октавиа  Амбиенте  1,6  
Застава Модел: Југо Флорида  

13 поли лц 
 

Укупна  вредност  

 

А. Нови путнички аутомобил Цена са свим трошковима без ПДВ-а Вредност ПДВ-а 

Цена са ПДВ-ом Марка: ____________ Тип: _____________  

 Укупна вредност понуде (А+Б-В): разлика између цене за ново и половно теретно 

возило и укупне цене за откуп 2 стара возила без ПДВ-а  

Начин плаћања: по испоруци добара и испостављеном овереном рачуну. 

 Рок испоруке: ______ календарских дана од потписивања уговора (максимум 3 

дана)  
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Уз понуду се доставља каталог – проспект са фотографијама и спецификацијом 

возила које се нуди.  

 

Датум :                                      М.П.                                 Потпис овлашћеног лица _____-

___________________________     ____________________________________
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        I V  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)  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
нараду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
каоида немају забрану обављање делатности која је на снази у време 
подношења понуде 
 

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: 
 1) Да понуђач није био у блокади на пословном рачуну у последњих 6 

месеци; 

2) Да је овлашћен за продају и сервисирање возила које је понудио (од 

стране произвођача, овлашћеног увозника); 

3) Да има најмање два запослена лица: једног аутомеханичара и једног 

аутоелектричара. 

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. 

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. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем писане изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је 
у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона.доказује тако што доставља  важећу дозволу за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за 
издавање дозволе, 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), 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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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...........................[навести предмет јавне 
набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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); 

4) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона)  

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине , као ида нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

  
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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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

1) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у 

последњих 6 месеци, издата после дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу ЈН;  

2) Потврда (овлашћење) произвођача, односно овлашћеног увозника да је 

понуђач овлашћен за продају и сервисирање возила које је понудио;  

3) Доказ о запослењу – копија радне књижице запослених. 
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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 осталог материјала (технички 
материјал) број  ЈН 13/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и 
то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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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: Специјална болница за рехабилитацију 
Ивањица, ул.13 септембар бр.78,  32250 Ивањица  са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку добара– НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО И ПО 

СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО ЈН бр 15/2015) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
21.12.2015.године до 10:00 часова.  
     

Јавно отварање понуда обавиће се у Специјалној болници за 

рехабилитацију Ивањица на адреси ул.13.септембар бр 78.Понуде ће се 

отварати 21.12.2015.године у 10:15 часова.  
 

Напомена: 
Водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (чл. 99. Закона). Рок за 
подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда 
објављен дана 01.07.2013. године, рок за подношење понуда почиње да тече 
првог наредног дана – 02.07.2013. године). 
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки 
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана 
(нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када 
наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, 
односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни 
празник). 

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. 
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Напомена: 
У овом делу конкурсне документације наручилац наводи саставне делове 
понуде (образац понуде, изјаве, узорке.........), посебне захтеве у погледу 
начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно 
података који морају да буду њихов саставни део, те прецизира ко 
попуњава, потписује и оверава те податке и обрасце када понуду подноси 
група понуђача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
 

3.ПАРТИЈЕ  
Ова јавна набавка је  није обликована у више посебних истоврсних целина 
(партија). 
 
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: Специјална 
болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 септембар бр.78  32250 Ивањица  
са назнаком:„Измена понуде за јавну набавку добра- НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО 

СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО ЈН бр. 13/2015,- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (ЈН бр. 13/2015. добра – НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО 

СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО број  ЈН13 /2015,- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку  добра - НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА 

НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО број  ЈН 13/2015,- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ 

СТАРО ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА ПОЛОВНО број  ЈН 13/2015,- 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 VII), 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 (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.) 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,                                                                     

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Напомена: 
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања  
уређују наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи  податке о понуђачу 
који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације. 

 
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 (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
. 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање по испоруци и примопредаји возила. Рок плаћања мора бити у складу са 

Законом о роковима измирења новачних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( ''Сл. 

гласник РС'' 119/2012) и не може бити дужи од 45 дана од дана достављања фактуре.   
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара –Рок испоруке добра не може бити 

дужи од три (3) дана од дана потписивања Уговора. 

 
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 не 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 .  

 У цену морају бити урачунати сви трошкови које има понуђач у 

реализацији предметне јавне набавке.                                                                                                              

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у 
цену дату у понуди . 
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. 
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11. Заштита података:  
Наручилац је дужан да:  
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди;  
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и 
податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  
- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума 
и рангирање понуде. 
 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 
септембар бр.78, 32250 Ивањица, електронске поште на e-mail. 
pomdirzavod@yahoo.com или факсом на број 032/663-039 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, 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. 13/15 - набавка добара – НАБАВКА  ВОЗИЛА  ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО И ПО СИСТЕМУ 

СТАРО ЗА ПОЛОВНО   
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 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, 

mailto:pomdirzavod@yahoo.com
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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.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу  меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење 
посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства 
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи. 
15. ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова донеће се применом 

критеријума “најнижа цена”. Понуђачи су у обавези да доставе понуду за 

испоруку искључиво нових возила тражених карактеристика и преузимање 

половног возила по систему виђено – преузето. Понуђач је дужан да 

достави јединичну цену и укупну цену за возила намењена за замену 

(стара у виђеном стању), преузета у месту наручиоца. Понуђачи су 

обавезни да пре достављања понуде изврше преглед возила која се дају у 

замену по систему „старо за ново“ и старо за половно (чија је 

спецификација дата у прилогу страна 4,5,6 oд 32 стране конкурсне 

документације) и стекне увид у њихово стање. Као понуђена цена у 

критеријуму цена сматра се цена добијена као разлика цене новог возила и 

возила која се дају у замену (откупљују). Понуђач је дужан да најави 

преглед возила најмање 1 дан унапред. Наручилац ће свим понуђачима 

омогућити увид и преглед старих возила у термину који ће бити накнадно 

утврђен. У случају да два или више понуђача понуде једнаке цене (на две 

децимале) предност има понуђач који понуди краћи рок испоруке.  
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Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора. 
 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на 
писарницу или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
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 5 дана од дана  објављивање 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 уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  
подаци о броју или ознаци јавне набавке за коју се подноси захтев за заштиту 
права сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике Србије).  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. 
Закона. 
 
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.  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.... 22/ 32 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну 
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........  
 
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 
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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. 
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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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :  Јавна Набавка 13/15 

 
Укупна цена без ПДВ-а возила која се 
набављају 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом возила која се 
набављају 

 

Укупна цена возила која се откупљују  са 
урачунатим пореским обавезама   
 

 

Рок и начин плаћања   

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

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 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Модел уговора 

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора) 

 

                                                       
Уговорене стране 

1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 септембар       

бр.78  32250 Ивањица, кога заступа др Мирослав Поповић /у даљем тексту: 

Наручилац/  

ПИБ:101063679 

 

2._________________________________________________________________  

са заједничким понуђачем _________________________________________ 

 које заступа директор ________________________________________  

(у даљем тексту: Извођач)  

ПИБ: ________________  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка аутомобила „старо за ново“ и набавка 

аутомобила „старо за половно“  

 

                                                            Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: - да је у поступку јавне набавке мале 

вредности добара - набавка аутомобила „старо за ново“ и набавка аутомобила 

„старо за половно“  
 Наручилац донео одлуку о додели уговора понуђачу _______________________ из 

__________________ који је поднео најповољнију понуду заведену код Наручиоца 

под бројем _________ од _____________ 2015. године, - да су понуда, техничка 

спецификација новог ,половног и спецификација старих возила саставни део 

уговора. 

                                                              Члан 2.  

 

Испоручилац преузима обавезу да за рачун и потребе Наручиоца изврши набавку и 

испоруку новог  путничког службеног аутомобила марке и типа 

___________________________________, године производње ____________, снага 

мотора у kW (kS) ____________, радне запремине мотора ____________,броја 

путничких места за седење ____________, боје каросерије ____________  и половног 

теретног аутомобила марке и типа ___________________________________, године 

производње ____________, снага мотора у kW (kS) ____________, радне запремине 

мотора ____________,броја путничких места за седење ____________, боје каросерије 

____________  уз замену (откуп) за путнички аутомобил: - Октавиа  Амбиенте  1,6 ,- 

Застава Модел: Југо Флорида 13 поли лц -, године  

  

                                                                  Члан 3. 

 

 Вредност уговора о испоруци новог путничког аутомобила из члана 2. овог уговора 

износи _________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 

_________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. У цену из претходног 
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става укалкулисани су сви зависни трошкови испоручиоца (осигурање, транспорт, 

царина, лежарина, увозничка провизија). 

Вредност уговора о испоруци  старих путничких аутомобила из члана 2. овог уговора 

износи _________________________ динара са урачунатим  пореским обавезама.  

  

                                                           Члан 4. 

 

 Испоручилац се обавезује да испоручи један нови путнички аутомобил  и половни 

теретни аутомобил уговореног квалитета, као и да уговорени квалитет потврди 

одговарајућом документацијом (атести, сертификати и друга документација) издатом од 

стране произвођача, сагласно Правилнику о квалитету и условима за њихову 

производњу и промет. 

                                                         Члан 5. 

 

 Испоручилац се обавезује да приликом испоруке новог путничког аутомобила и 

половног теретног аутомобила сачини одговарајући записник о примопредаји који 

потписују обе уговорне стране. Записник о примопредаји аутомобила је обавезни 

прилог уз фактуру испоручиоца. Уколико испоручени аутомобили не одговарају 

уговореном квалитету наручилац има право да аутомобил не прими и врати га 

испоручиоцу и да захтева испоруку новог одговарајућег квалитета. Све трошкове који 

због враћања настану сноси испоручилац.  

 

                                                        Члан 6.  

 

Испоручилац се обавезује да изврши испоруку путничког аутомобила из члана 2.овог 

уговора у року од ______ календарских дана oд дана обостраног потписивања Уговора. 

 

                                                      Члан 7. 

 

 Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку наручиоцу, како би се 

обезбедиили услови за пријем. 

 

                                                      Члан 8.  

 

Рок из члана 6. овог Уговора може се продужити ако настану следеће околности: виша 

сила коју признају постојећи прописи, измена услова под којима се реализују набавка 

без кривице наручиоца, односно испоручиоца уз обострану сагласност истих.  

 

                                                     Члан 9. 

 

 Обавезује се Испоручилац да у случају неиспуњења уговорених обавеза у 

предвиђеном року на име уговорне казне на рачун Наручиоца уплати износ 0,5 % од 

уговорене вредности за сваки дан закашњења а највише до 5 % уговорене вредности. 

Ако је доцња Испоручиоца Наручиоцу проузроковала штету већу од вредности 

уговорне казне Наручилац има право на разлику преко уговорне казне. 
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                                                      Члан 10. 

 

Обавезује се Наручилац да изврши пријем новог аутомобила из члана 2.овог уговора 

као и да Испоручиоцу стави на располагање (стари) путнички аутомобил и старо 

теретно возило из истог члана, одмах по пријему новог аутомобила и половног 

теретног возила. Испоручилац се обавезује да старе аутомобиле из претходног става 

преузме и одвезе са паркинга испред седишта Наручиоца, истог дана. О преузимању 

половних аутомобила сачиниће се записник који ће потписати овлашћена лица 

Наручиоца и Испоручиоца.  

 

                                                        Члан 11.  

    

Наручилац се обавезује да износ из члана 3. овог уговора , што представља износ 

доплате за нови путнички аутомобил исплати Испоручиоцу у законском року 

рачунајући од дана пријема овереног рачуна испостављеног по испоруци возила 

верификованој записником о примопредаји. У случају да рачун има недостатака због 

чега се сматра неисправниим, Испоручилац је дужан да исправан рачун најкасније у 

року 48 сати по пријему врати Наручиоцу уз писмено образложење.  

 

                                                       Члан 12. 

 

 Испоручилац гарантује за квалитет и функционалност возила према изворној 

гаранцији коју даје произвођач понуђеног типа возила, уз гарантни рок за 

мотор_____________или __________ пређених километара, на отпорност каросерије на 

корозију _____година од дана примопредаје. 

 

                                                       Члан 13. 

 

Испоручилац је дужан да одмах по позиву наручиоца о свом трошку отклони утврђене 

недостатке, неправилности или непоузданост у експлоатацији возила, који могу 

угрозити безбедност и здравље лица која се превозе тим возилом. 

 

                                                          Члан 14.  

 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим 

односима.  

                                                            Члан 15. 

                                                          

У циљу континуитета добре пословне сарадње уговорне стране су сагласне да све 

спорове који би проистекли из овог Уговора решавају заједнички и споразумно. 

Уколико то настојање не доведе до решења евентуалних спорова, за остваривање права 

по овом Уговору надлежан је Привредни суд у Београду. Члан 16. Уговор је сачињен у 6 

(шест) примерака, 2 (два) за Испоручиоца и 4 (четири) за наручиоца. 

 

                                                                   

 

ЗА ПОНУЂАЧА,                                                                          НАРУЧИОЦА,  

     Вд. Директор 

                                                                                                  др Мирослав Поповић              

_____________________                                                    __________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  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 
понуди у поступку јавне набавке аутомобила „старо за ново набавка 
аутомобила „старо за половно““ ЈН бр. 13/2015, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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             X     СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАРИХ ВОЗИЛА  
 

-Марка: Октавиа Амбиенте 1,6 
-Тип возила:   путничко  
-Облик каросије:    лимузина  
-Врста погонског горива :бензин 
-Генерација мотора   2006 
-Тип менјача :   мануелни 5+1 
-Тип погона   : напред 
-Број врата :5(пет) 
-Број седишта :5 
-Боја каросерије:7Б сива светла метализирана 
-Радна запремина мотора :1595 ццм 
-Снага мотора:од 75кw 
-Маса:1283 
-Укупна маса: 1915 
ПОНУЂЕНА ОТКУПНА ЦЕНА -  ____________________ 

 

 

Марка :Застава Модел: Југо Флорида 13 поли лц 
 
-Боја: 3М црвана 
-Снага мотора:48 
-Категорија: Теретно возило 
-Погонско гориво: Бензин 98Број места за седење:2 
-Број осовина :2 
-Запремина мотора:1299 
-Маса: 1027 
-Носивост:480 
-Укупна маса:1507 
-Година производње:2002 
-Пређена колометража :128.000км 
 
ПОНУЂЕНА ОТКУПНА ЦЕНА -      ____________________ 

 

 

Укупна понуђена цена за два возила:  __________________   динара. 

 

Напомена: Понуђач је дужан да најави преглед возила најмање 1 дан унапред. 

Наручилац ће свим понуђачима омогућити истовремени увид и преглед старих возила у 

термину који ће бити накнадно утврђен 

 

 

 

                                                Место печата:                             Понуђач:  

                                                                                                   _____________________ 
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XI     СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА КОЈА СЕ НАБАВЉАЈУ 
 

Путничко  возило дизел - 1 ком 
 

-Тип возила:   путничко  
-Облик каросије:    лимузина  
-Врста погонског горива .дизел 
-Генерација мотора   - Еуро 5 
-Тип менјача : мануелни 5+1 
-Тип погона   : напред 
-Број врата :5 (пет) 
-Број седишта : 5 
-Боја каросерије:сребрна/сива/металик 
-Радна запремина мотора :од1.500ццм до 1.600 ццм 
-Снага мотора:од 75кw до 80кw 
-Дужина возила : од 4.600 до 4.700 мм 
-Међуосовинско растојанје :мин.2650мм 
-Запремина пртљажника:мин 500л 
-Година производње: мин.2014. 
Гарантни рок: мин. 2 године или мин.100.000 км. 
 
ПОНУЂЕНА ОТКУПНА ЦЕНА   -   ____________________ 

 

 

 

ПОЛОВНО  ЛАКО ТЕРЕТНО ДОСТАВНО  ВОЗИЛО    –   1 комад 

 
 
 

 Тип возила:                                                                  теретно 

 Снага мотора:                                                              од 50 кw do 55 кw 

 Запремина мотора:                                                     од 1.100 ццм до 1.200 ццм 

 Мењач:                                                                         мануелни  5+1  

 Гориво:                                                                         Бензин + ТНГ урађај 

 Тип погона:                                                                   напред 

 Број врата:                                                                    5 

 Број седишта у кабини                                                 1+1 

 Боја каросерије:                                                            Бела 

 Дужина возила.                                                            мин. 4.200 мм 

 Носивост:                                                                      мин. 400 кг 

 Година производње:                                              мин. 2011.  

 Пређена километража:                                          мах. 100.000 км. 
 

ПОНУЂЕНА ОТКУПНА ЦЕНА  -    ____________________ 

 

 


