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 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број ЈН 275-1/2019 од 20.03.2019. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број  ЈН 275-1/2019 од 20.03.2019. године, 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  за набавку добра – новог путничког аутомобила 

ЈН бр. 275-1/2019. 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље: 

 

Назив поглавља: 

 

Страна: 

 

I 

 

Општи подаци о јавној набавци 

 

3. 

 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добра, начин спровођења контроле и  обезбеђења  
гаранције  квалитета, испорука, циљ поступка  

 

 

4. 

 

III 

 
Техничка документација и планови 

 

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 

 

Критеријум за избор најповољније понуде 

 

9. 

 

VI 

 

Обрасци који чине саставни део понуде 

 

9. 

 

VII 

 

Модел уговора 

 

18. 

 

VIII 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

19. 

  

Укупан број страна конкурсне документације: 

 

25 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 1. Подаци о наручиоцу 
 

            Наручилац:  Јавно предузеће „Стан“ Ужице  

 Адреса:  Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7  

 Интернет страница (сајт):   www.jpstan.com  

 

 

 2. Врста поступка јавне набавке 

 

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

складу са ЗJН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

 3. Предмет јавне набавке 

 

 Предмет јавне набавке број ЈН 275-1/2019 је добро –  путнички аутомобил. 

 Ознака и назив из општег речника набавки (у даљем тексту: ОРН): 34110000 - 

путнички аутомобили. 
 

 

 

 4.  Лица за контакт:  
 1. Дејан Кнежевић, 

 Е - mail адреса :  servis@jpstan.com  

 

 2. Кузељевић Марија, 

 Е - mail: findirektor@jpstan.com  

  

 3. Караичић Рајка 

 Е – mail: pravno@jpstan.com  

  

 Факс: 031/ 513-259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpstan.com/
mailto:tehnika@jpstan.com
mailto:findirektor@jpstan.com
mailto:pravno@jpstan.com
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ИСПОРУКА, ЦИЉ 

ПОСТУПКА  
 

 1. Врста предмета јавне набавке: добро: један нов путнички аутомобил марке 

Peugeot  301 Allure 1.6 Hdi 100, или одговарајући (у даљем тексту: возило; аутомобил; 

понуђено возило). 

 

 2. Техничке карактеристике и други елементи:  
 

Техничке карактеристике и други елементи:   

 Година производње: 2018. или 2019. године; 

 Димензије – најмање Д/Ш/В: 4442mm/1953/1466mm или веће,  

 Запремина пртљажника: најмање 640 l, 

 Запремина резервоара: најмање 60 l, 

 Гориво: дизел; 

 Каросерија: лимузина; 

 Врата: 4; 

 Број седишта: 5; 

 Боја: сива платинијум металик; 

 Емисиона класа мотора:  ЕУРО 6; 

 Снага мотора: минимално 74 КW; 

 Запремина мотора: 1560 сcm3 и више. 

 Мењач: мануелни, са 5 брзина; 

 Положај управљача: лево; 

Опрема:   

 предња светла за маглу, 

 ваздушни фронтални јастуци,  

 индиректна детекција притиска у пнеуматицима, 

 мануелни клима уређај са дигиталним приказом; 

 даљинско централно закључавање,  

 REF – електронска расподела силе кочења, 

 ESP – електонска контрола стабилности,  

 ABS – систем против проклизавања точкова при кочењу, 

 AFU – помоћ при наглом кочењу, 

 електрични серво управљач подесив по висини, 

 електрично подешавање спољних ретровизора са грејањем, 

 електрични подизачи предњих и задњих стакала,  

 тастер за отварање пртљажника на кључу и командној табли, 

 путни рачунар, радио CD/МР3 повезан са монохроматским С-екраном, 4 

звучника са командама на управљачу, AUX и USB прикључак, Bluetooth 

Tempomat и лимитатор брзине,  

 алуминијуска фелне 16'' и резервни точак, 

 седиште возача подесиво по висини; задња седишта преклопива и дељива, са 

копчама за прикључак дечијег седишта; 

 задњи паркинг сензори + камера при покретању возила у назад. 
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 Квалитет возила мора одговарати важећим прописима и стандардима, односно у 

складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели 

моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима и овом 

конкурсном документацијом.  

 Понуђач мора да понуди потпуно нов путнички аутомобил. Под термином „нов 

путнички аутомобил“ подразумева се некоришћен путнички аутомобил са целокупном 

новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и опремом и који се након 

испоруке први пут региструје.  

 У овом техничком опису наводе се само карактеристике путничког аутомобила 

које су од примарне важности за наручиоца.  Понуђач ће техничке карактеристике 

доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом који мора да садржи 

доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.  

 Понуђач уз понуду достави и списак овлашћених сервиса за сервис возила у 

гарантном року. У гарантном року наручилац може да стави приговор понуђачу на 

квалитет возила  и да захтева уклањање недостатака на возилу, испоруку другог возила 

или сразмерно умањење купопродајне цене; 

 За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког аутомобила са 

законима, правилима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у 

потпуности одговара понуђач/добављач возила.  

 Продаја мора бити на име наручиоца/купца, са плаћеном царином, порезима 

тако да наручиоцу остаје само регистрација.  

 

 3.Рок и место испоруке, плаћање: 
 

 Испорука возила извршиће се радним даном у Ужицу, на адреси седишта 

наручиоца у улици Марије Маге Магазиновић број 7, најкасније у року најдуже до 7 

дана од дана закључења уговора. 

 Плаћање ће се вршити искључиво на рачун понуђача у року најдуже до 8 дана од 

дана испоруке.  

    

 5.Циљ поступка:  Поступак се спроводи ради доделе уговора. 

 

 

 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

  

 Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета 

јавне набавке који су потребни за припремање прихватљиве понуде у складу са 

стварним потребама наручиоца. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 1. Обавезни услови 
 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће у потупку, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то достављањем уз понуду: 

Р.бр. Обавезни услови: Начин доказивања: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН); 

 

Изјавом (Образац 5. у поглављу 

VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом; 

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) ЗЈН); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

2. Додатни услови 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

Додатни услов: Начин доказивања: 

Понуђач мора да буде овлашћени 

заступник, дистрибутер или продавац  

аутомобила   

1.Изјавом (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом, и  

2. Фотокопијом:  

-Уговора о заступању, праву продаје или 

дистрибуције за понуђени аутомобил , или - -

уговора о куповини/прибаљању возила. 
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из тачке 1. (Обавезни услови), а додатни услов из тачке 2. 

(Додатни услови), испуњавају заједно.  

 

 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 

 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем уз понуду доказа наведених у табелама под 

тачком 1. (Обавезни услови) и 2. (Додатни услови). Изјавом о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне набавке понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке 

(из члана 75. и 76. Закона), дефинисане овом конкурсном документацијом. 

  

 Поред изјаве о испуњавању услова у поступку јавне набавке, понуђа је дужан да 

уз понуду достави фотокопије Уговора о заступању, праву продаје или дистрибуције за 

понуђени аутомобил, или уговора о куповини понуђеног возила. 

  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава о испуњавању услова за 

учешће у поступку ове јавне набавке мора бити потписана од стране сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.   

  

 Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке морају да буду 

потписане од стране законског заступника понуђача, односно члана групе понуђача. 

Уколико ове Изјаве потписује лице које није законски заступник понуђача уписан у 

регистар код надлежног органа, као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за њено потписивање.   

 Пре доношења одлуке о додели уговора наручилац може 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. 

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа, понуђач ће бити дужан да достави следеће доказе: 
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р.б Услов: Доказ: 

 

 

 

 

1. 

 

 

 
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: 

Правна лица:  
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре;Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 

Уверење вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде и кривично дело примања мита; 

2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  

3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих 

Предузетници и физичка лица:  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта).  

Ови докази се обавезно достављју и за сваког учесника заједничке 

понуде и подизвођача.  

Докази из ове тачке 1. не могу бити старији од 2 месеца пре 

отварања понуда;  

 

2. 

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: 

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази из ове тачке 2. не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

  

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

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

страницама надлежних органа (понуђачи који су регистровани у регистру који води 

АПР не морају да доставе извод из регистра, јер је јавно доступан на интернет 

страници АПР - www. apr.gov.rs). 
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 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 

се уређује електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

 
 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“.  

 Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

прописаног пореза. 

 

 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

 ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

 ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок, 

у случају истог гарантног рока, понуда са дужим роком плаћања купопродајне цене, а 

случају истог понуђеног рока плаћања -  биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке.   

 

 

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1. Понуда (Образац 1); 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

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

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

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

докумнтацијом, (Образац 5); 

6. Образац 6 - Опис понуђеног путничког аутомобила и гаранције, 

7. Попуњен и потписан модел Уговора. 

 

 У случају заједничке понуде уз понуду се доставља и Споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и пема наручиоцу обавезују на изврђење јавне набавке (у 

случају заједничке понуде).   

 Уз понуду се обавезно достављају докази о испуњености додатних услова. 

Уколико се предметни докази не доставе, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
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Образац 1 

ПОНУДА 

 

 
Понуда бр. ______ од _____.2019. године за јавну набавку путничког возила, ЈН бр. 

275-1/2019 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив/име и презиме понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача:  

Матични број или ЈМБГ 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) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 
Упутство: У табели 1) унети податке о броју и датуму понуде (заведене код понуђача) и 

табелом захтеване податке. У табели 2) - заокружити А), Б) или В) (зависно од тога да ли се 

понуда подноси самостално, са подизвођачем или заједничка понуда) и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, ако се подноси заједничка понуда.  
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број или ЈМБГ: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број или ЈМБГ: : 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 
 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број или ЈМБГ: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 
Упутство понуђачу:   
  

 Попунити табелом захтеване податке. 

 

 Ова табела се доставља уз Понуду само у случају подношења заједничке понуде.  

  

 Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели - 

образац копирати у довољном броју примерака. 
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Образац 2 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  ПЛАЋАЊЕ, 

ИСПОРУКА, ГАРАНЦИЈА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, КАО САСТАВНИ ДЕО ПОНДЕ 
 

Опис возила: Цена без 

ПДВ/динара: 

Цена са 

ПДВ/дин.: 

Путнички аутомобил марке 

_______________________________
1*

 

 

2* 3*
 

 

Начин и рок плаћања: 

На текући рачун понуђача у року од 

____
4*

 дана од дана испоруке 

 

Место, начин и време испоруке: 

 

Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7, 

радним даном у времену од 8,00 до 15,00 

часова  

Гаранције: (општа и на поједине 

делове/склопове) за: 
5* 

- __________________________________ 

 

- __________________________________ 

 

- __________________________________ 

 
6* 

 
____ месеци од испоруке возила 

 

____ месеци од испоруке возила 

 

____ месеци од испоруке возила 

 

Рок важења (опција) понуде: _____ дана од дана отварања понуда 

(најмање 60 дана) 

Остали трошкови: У понуђену цену су урачунати сви трошкови 

и дажбине који прате набавку понуђеног 

путничког аутомовила на име 

наручиоца/купца, изузев трошкова 

регистрације возила  

 

Датум:                    Понуђач: 
                                                                     (име и потпис зак. заступника/понуђача) 

    М. П.  

__________________.2019. год.                                ________________________________ 

 
Упутство понуђачу за попуњавање структуре цене под ознакама: 

 

1*
 - уписати марку и тип понуђеног новог путничког аутомобила; 

 

2*
 - уписати понуђену цену возила  у динарима без ПДВ; 

 

3*
 - уписати понуђену цену возила обрачунату са ПДВ; 

 

4* - 
уписати понуђени рок плаћања; 

 

5*
 - уписати предмет гаранције; 

 

6* - 
уписати гарантни рок. 

Додатно упутство понуђачу: 
 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 оверити образац понуде. 
 

 

Образац 3 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 
 У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 

___________________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавну набавку новог путничког аутомобила, ЈН 275-1/2019 наручиоца Јавног 

предузећа “Стан” из Ужица, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА: ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН  ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

  

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Упутство: 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, ако је израђен 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, законски заступник 

понуђача: 

 ___________________________________________________,  
(Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо понуду 

у поступку јавне набавке новог путничког аутомобила наручиоца Јавног предузећа 

„Стан“ из Ужица, бр. ЈН 275-1/2019, поднели независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место и датум: М.П. 

 

Законски заступник понуђача/ 

понуђач  

 (име и потпис) 

2019. год.   

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у потребном броју 

примерака. 

 

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.   

 

 

 

 

Образац 5 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: 

Закон), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  __________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) у поступку јавне набавке путничког аутомобила, 

број ЈН 275-1/2019 испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона); 

 

 Понуђач, односно 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 (члан 75. став 1. тачка 2. Закона); 

 

 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 - члан 75. став 1. тачка 4. Закона); 

 

 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. Закона); 

 

 Понуђач испуњава додатни услов  из конкурсне документације наручиоца 

јер располаже са ваљаним Уговором о заступању, праву продаје или 

дистрибуције за понуђени нови аутомобил, односно уговором о куповини 

понуђеног аутомобила, о чему уз понуду прилаже фотокопију предметног 

уговора. 

 

Место:______________                                                                 Понуђач: 

Датум:_________.2019. године                         М.П.                     _____________________                                                         
                   (потпис зак. заступника) 

 
Упутство понуђачу: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 

 

 

 

Образац 6 
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ОПИС ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА И ГАРАНЦИЈЕ 

 

 Као саставни део понуде у поступку јавне набавке наручиоца, бр. ЈН 275-1/2019, 

овим описом нудимо следећи нов путнички аутомобил: 

Марка возила:  

Година производње:  

Врста каросерије:  

Димензије дужина/ширина/висина:  

Гориво:    

Емисиона класа мотора:  

Број врата:  

Број седишта:  

Мотор:  

Снага мотора: дизел 

Запремина мотора:  

Запремина пртљажника:  

Запремина резервоара:  

Мењач:   

Положај управљача:   

Опрема и припадајући прибор: У свему по техничким спецификацијама 

наручиоца и у складу са важећим добром 

праксом произвођача 

Продају нудимо на име купца, са плаћеном 

царином и сношењем трошкова 

ииспорукесвих др. трошкова, тако да 

наручиоцу остаје само регистрација;  

да 

  

Квалитет возила одговара важећим прописима 

и стандардима за путничке аутомобиле, као и 

захтевима постављеним у конкурсној 

документацији: 

 

да 

  

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_______.2019. године              М.П.                 _____________________                                                         
               (потпис зак. заступника) 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  
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(о јавној набавци путничког возила) 
 

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' из Ужица, ул. Марије – Маге Магазиновић број 7;  

ПИБ:101624709; МБ:07382685; РН:160-51497-09 код Banca Intesa AД Београд.(у даљем 

тексту: купац), кoга заступа директор, Нијемчевић Дејан, са једне стране, и 

 

2. ___________________________________________________________________ из 

_______________, ул. ______________________________________ бр. ____. МБ/ЈМБГ: 

__________________; ПИБ: ___________________; ТР: ______________________ код 

______________________ (у даљем тексту: добављач), кога заступа ________________, 

_________________________________,
 
са друге стране. 

 

 На основу одлуке купаца о додели уговора за јавну набавку добара – новог путничог 

аутомобила, број ЈН 275-1/2019, заведену код купца под бр. __________од _____.2019. године и 

понуде добављача, заведене код купца под бр. _______ од _____.2019. године (у даљем тексту: 

изабрана понуда), уговорне стране су се споразумеле и сагласно уговориле: 

 

Члан 1.   

 Предмет овог уговора је набавка новог путничког аутомобила марке 

_______________________________, са карактеристикама ближе одређеним описом продавца  

у изабраној понуди и у “Техничким карактеристикама и другим елементима” Конкурсне 

документације купца (у даљем тексту: уговорено возило). 

 

Члан 2.  
 Добављач продаје а купац купује уговорено возило по цени од 

________________________ динара, без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ (у 

даљем тексту: уговорена цена).  

 Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна и да се не може се мењати 

након закључења овог уговора. 

 Уговорне стране су сагласне да су у уговорену цену урачунати сви трошкиови 

добављача неопходни за испоруку уговореног возила (царине, транспортни трошкови и остали 

зависни трошкови).   

 Купац се обавезује да цену из става 1. овог члана исплати добављачу, уплатом на рачун  

бр. _________________________________ код _________________________ банке у року од 

_____ дана од дана испоруке уговореног возила.  

  

Члан 3. 
 Добављач је дужан да купцу испоручи уговорено возило одмах, а најксније у року до 

седам дана од дана закључења уговора, а у свему у складу са техничком спецификациом из 

конкурсне документације купца, као саставног дела овог уговора.  

 Испоруку уговореног возила добављач је дужан извршити на адреси седишта купца у 

улици Марије Маге Магазиновић број 7 у Ужицу. 

 Ризик случајне пропасти или оштећења уговореног возила до дана испоруке, сноси 

продавац, а по извршеној испоруци – купац. 

 Све трошкове испоруке до места примопредаје уговореног возила сноси продавац. 

 Примопредаја уговореног возила извршиће се записнички, са констатациом места и 

дана испоруке и подацима  да ли је возило у складу са важећим прописима и стандардима за 

путничке аутомобиле, као и захтевима постављеним у конкурсној документацији и 

другим подацима од утицаја на стање возила и његову предају, као и податке о овлашћеним 

лицима која врше предају, односно пријем уговореног возила. 

 Записник, који потписују овлашћени представници уговорних страна, чини саставни 

део овог уговора. 

 Добављач је дужан да  при испоруци уговореног возила преда купцу  

 

Члан 4. 
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 Добављач гарантује купцу за исправност испорученог возила по гаранцији/гарантном 

листу произвођача. 

 Гарани услови и рокови општих и појединачних гаранција прецизираних у гарантном 

листу не могу бити неповољнији од истих услова и рокова које произвођач уговореног возила 

даје за тржиште Републике Србије. 

 Уредно попуњену и оверену гаранцију добављач је дужан да преда купцу приликом 

испоруке уговореног возила, заједно са пратећом опремом сетом кључева, упутством о 

употреби и одржавању возила на српском језку и пратећом документациом за прву 

регистрацију и сервисирање уговореног возила у гарантном року.  

 У гарантном року/има, продавац је дужан да о свом трошку отклони неисправности 

возила покривене гаранцијом, односно да предметне делове возила замени.   

 Добављач одговара за материјалне недостатке уговореног возила које је имало у 

моменту преласка ризика на купца, без обзира да ли су му исти били познати, као и за оне 

материјалне недостатке који се појаве по преласку ризика на купца, аку су последице узрока 

који је постојао пре тог момента. 

 Добављач одговара за евентуално постојање неког права трећег лица, које искључује 

или ограничава права купца на уговореном возилу, о чијем постојању купац није обавештен, 

нити је пристао да набави уговорене возило оптерећено правом трећег. 

  

Члан 5.   
 На односе уговорних страна настале поводом извршења овог уговора, а који нису 

регулисани овим уговором, примењиваће се оговоарајуће одредбе Закона о облигационим 

односима.  

Члан 6.   
 Уговорне стране су сагласне да све трошкове и обавезе везане за набавку уговореног 

возила на име купца, сноси продавац, изузев трошкова регистрације, који терете купца. 

 

Члан 7. 
 Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.  

 Уколико спорови између купца и добављача не буду решени спорзумно, уговара се 

месна надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.  

  

Члан 8.   
 Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака којих су по три примерка за 

наручиоца, а два примерка за купца.   

 

     ЗА ПРОДАВЦА,                      ЗА КУПЦА,   
                  Директор, 

           Дејан Нијемчевић 

Упутство понуђачу:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме 

се додели уговор. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
 У случају избора заједничке понуде, у уговору ће се навести чланови групе који подносе 

заједничку понуду и клаузула о неограниченој солидарној одговорности свих чланова групе 

понуђача за извршење уговора. 

 У случају доделе уговора понуђачу са негативном референцом у уговор ће се унети одредбе 

о условима уновчења менице за добро извршење посла. 

Понуђач ће попунити податке о свом називу, седишту, адреси, овлашћеном лицу, ПИБ, МБ 

или ЈМБГ, текућем рачуну и потписати уговор као доказ да су унети подаци тачни. 

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

 САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду на српском језику, на коме се води поступак. 

  

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА 
 

 Понуђач понуду подноси непосредно у пријемну канцеларију наручиоца или 

путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 На полеђини коверте 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: Јавно предузеће “Стан” Ужице са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку половног путничког аутомобила, ЈН бр. 275-1/2019 НЕ 

ОТВАРАТИ”.   

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

закључно са 29.03.2019. године до 10,00 часова без обзира на начин достављања. 

 

    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти 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, на његов 

захтев, предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум пријема понуде, а у случају да је понуда приспела последњег дана рока 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 се саставља на Обрасцима понуде и мора садржати све податке 

захтеване предметним обрасцима. Понудом, у складу са Законом и конкурсном 

документацијом и упутствима на обрасцима, морају бити попуњени обраци, табеле и 

модел уговора: 

 
Ред

. 

бр. 

 

Образац понуде и саставни 

делови понуде: 

У складу са конкурсном документациом и 

упутсвима на обрасцима - попуњава, потписује, 

оверава  и подноси понуђач: 

 

1. 

Понуда (образац 1)  
Табела 1) Општи подаци о 

понуђачу са табелом 2) Понуду 

подноси: 

-  који подноси самосталну понуду, 

- сви или овлашћени члан групе понуђача у заједничкој 

понуди у складу са Споразумом  

 

2. 

Табела – 3) Подаци о учеснику 

у заједничкој понуди 

сви или овлашћени члан групе понуђача у заједничкој 

понуди, у случају заједничке понуде 

 

3. 

Образац 2 Структура цене са 

упутством, плаћање, испорука, 

попусти, важење понуде 

- који подноси самосталну понуду, 

 - сви или овлашћени члан групе понуђача у заједничкој 

понуди 

 

4. 

Образац 3 – Трошкови 

припремања понуде 

Није обавезан јер није захтеван узорак и средство 

обезбеђења 

 

5. 

Образац 4 - Изјава о независној 

понуди 

који наступа самостално и сваки учесник у заједничкој 

понуди 



ЈП “Стан”Ужице ЈН 275-2/2019 – путнички аутомобил Конкурсна документација   20/ 25 
  

 

 

6. 

Образац 5 - Изјава понуђача о 

испуњавању услова за учешће 

у поступку јавне набавке 

 

Који наступа самостално и сваки учесник у заједничкој 

понуди 

 

 
7. 

Образац 6 - Опис путничког 

аутомобила и гаранције 

Који наступа самостално и сваки учесник у заједничкој 

понуди 

 

8. 

 
Модел уговора 

- који подноси самосталну понуду, 

- сви или овлашћени члан групе понуђача у заједничкој 

понуди 

 

9. 

1. Уговор о заступању, праву 

продаје или дистрибуције за 

понуђени аутомобил , или др. 

одговарајући доказ   

 

 

- Понуђач који је овлашћени заступник/има право 

продаје или дистрибуције понуђеног возила 
 

 

10. 

Споразум учесника у 

заједничкој понуди (о 

заједничком извршењу набавке) 

који подноси заједничку понуду. Споразум мора бити 

потписан и оверен печатом од сваког учесника групе 

понуђача  

 

 3. ПАРТИЈЕ 
 Предмет јавне набавке није обликован у партије. 

 

 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 конкурсном документацијом 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: Јавно предузеће 

“Стан”, Ужице, ул. Марије-Маге Магазиновић број 7,  са назнаком:  

1. „Измена понуде за јавну набавку добра, ЈН 275-1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” - ако се 

понуда мења, или:  

2. „Допуна понуде за јавну набавку добра, ЈН ЈН 275-1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” (ако 

се понуда допуњује), или  

3. „Опозив понуде за јавну набавку добра, ЈН ЈН 275-1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” (ако 

се понуда опозива),  или:  

4. „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра ЈН 275-1/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” (ако се понуда истовремено мења и допуњује).  

 

 На полеђини коверте 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. 

  

 У случају опозива понуде наручилац ће вратити понуђачу неотворену понуду. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења 

своју понуду.   
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 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење предметне јавне набавке, а који споразум обавезно садржи податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од учесника групе понуђача у извршењу уговора, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

Група понуђача је дужна да достави Изјаву понуђача о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне набавке за сваког учесника у заједничкој понуди. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

      ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

 

 Плаћање понуђачу врши се уплатом на његов рачун, у уговореном року по 

испоруци возила, на основу фактуре понуђача/добављача.  

 

 7.2. Захтев у погледу места испоруке  

 Место испоруке –  Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић број 7 радним даном у 

времену од 8,00-15,00 часова.  

  

 7.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, 

односно до закључења уговора. 

 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. 

 Ближи захтеви наручиоца садржани су у моделу уговора.  

 

 

 8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

 ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, 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 ПДВ. 

 У цену су урачунати сви трошкови за реализацију уговора.  

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

складу са чланом 92. Закона. 
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 9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

 СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

 ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

 ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
  

 Заинтересовано лице може, исључиво у писаном облику  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са захтевом насловљеним као: 

„Захтев за додатним информацијама (или појашњењима) конкурсне документације, ЈН 

брoj 275-1/2019”, који се, у случају достављања електронским путем, уписује у реду 

озаченом као: “Subjekt” 

 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 писаним путем, 

односно достављањем захтева у пријемну канцеларију наручиоца, путем поште на 

адресу наручиоца, или путем електронске поште на e-mail: servis@jpstan.com,  или 

findirektor@jpstan.com, или  pravno@jpstan.com, или факсом на број 031/ 513-259.  

 Ако се писани акт наручиоца или понуђача из овог поступка доставља путем 

електронске поште или факсом, наручилац и понуђач су дужни да од друге стране 

захтевају потврду пријема, а страна која је примила акт, дужна је да потврди да је акт 

примљен.  

 

 11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

 ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

 ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

 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.  

  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.  

mailto:tehnika@jpstan.com
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  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

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

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

 ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 ПОНУЂАЧА  
  

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном/овом поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права могу да 

поднесу и ЗЈН овлашћени органи и организације, у складу са ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 

даљем тексту: Републичка комисија), путем поштанке пошиљке упућене на званичу 

пријемну адресу Републичке комисије која гласи: ул. Немањина бр. 22-26, Београд, или 

њеном предајом на званичној пријемној писарници овог органа, која се налази на истој 

адреси.  

 Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 

поштом на e-mail: servis@jpstan.com;  или: findirektor@jpstan.com; или  

pravno@jpstan.com; или факсом на број 031/ 513-259, или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева.  

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.   

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

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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 
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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 одредбама члана 150. ЗЈН.  

  

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2. назив и адресу наручиоца;  

3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  

4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6. потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7. потпис подносиоца.  

 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. (Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 

начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован).  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ЈН  275-1/2019; 

(7) сврха: такса за ЗЗП у поступку ЈН бр. 275-1/2019 наручиоца ЈП “Стан” 

Ужице;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене у претнодној тачци (1), или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са ЗЈН и другим прописом. 

 

 Поступак заштите права регулисан је одредбама чланова: 138. - 166. ЗЈН.  

 

 14. 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. ЗЈН, односно од дана стицања законских услова.   

 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) ЗЈН.  

 

 15. САСТАВНИ ДЕО УПУТСТВА чине упутства и напомене дати понуђачу на 

обрасцу понуде и другим обрасцима и моделу уговора из ове конкурсне документације. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку: 
1. Дејан Кнежевић ______________(с.р.) 

2. Марија Кузељевић ___________ (с.р.) 

3. Рајка Караичић ______________ (с.р.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


