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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 

тексту: Закон), чл. 2. 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: 968, и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку, број: 969., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку – набавка  

возила, по партијама ЈН бр 2-8/2014. 
 

Конкурсна документација садржи: 

 
I-  Општи подаци о јавној набавци........................................................................страна 3. 

 

II-  Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................страна 4. 

 

III-  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл...................................................................................................................страна 5.-7. 

  

IV-  Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности 

наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге 

кредита..............................................................................................................страна 8. 

 

V-      Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова..................................................................................................................страна  9-11. 

 

VI-      Упутство понуђачима како да сачине понуду.........................................страна 12.-20. 

 

VII- Образац понуде........................................................................................страна 21.-25. 

 

VIII- Образац модела уговора....................................................................................страна 26.-30. 

 

IX-       Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни.............................................................................................................страна 31. 

 

X-       Образац трошкова припреме понуде.............................................................страна 32. 

 

XI-      Образац изјаве о независној понуди................................................................страна 33. 

 

XII- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.,став 2. Закона о јавним 

набавкама.........................................................................................................страна 34. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈП“Национални парк Фрушка гора“Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

Интернет страница: www:npfruskagora.co.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број: 2-8/2014, је набавка возила, по партијама:  

Партија 1.: 1 наменско ватрогасно возило 

Партија 2.: 1 теренско возило  

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, у складу са чланом 8. 

Закона  

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација, у складу са чланом 42.- 47. 

Закона 

Не спроводи се поступак електронске лицитације 

 

7. Контакт (лице или служба) 

Жарко Алексић, 021/461-166 и Гордана Мутлак, 021/463-824 

 

8. E-mail адреса (или факс) 

pravnofruskagora@gmail.com , факс: 021/462-662   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pravnofruskagora@gmail.com
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II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке: набавка возила, по партијама 

 

Редни број јавне набавке: 2-8-/2014  

  

Ознака из општег речника набавке: 34100000 

 

 

 

1. Партије 

 

Јавна набавка је обликована у партије: 

 

- Партија 1.: наменско ватрогасно возило  34144210, 1 возило, процењене 

вредности до 2.200.000,00 динара 

- Партија 2.: теренско возило 34113300, 1 возило, процењене вредности до 

1.100.000,00 динара 
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III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

Партија 1.: наменско ватрогасно возило 

 

У погледу техничких спецификација тражено теренско возило треба да испуни следеће 

услове: 

 

Мотор:  

 

Модел: од 1900 до 2400 cm³ 

Тип: turbo diesel euro 5 

Број цилиндара: 4 

Снага kw: од 80 до 100 kw 

 

Технички подаци: 

 

Погон: 4x4 задњи+предњи 

Мењач: 5 брзина + ход уназад, 4x4 са редуктором 

Квачило: хидраулично, корпа и сува ламела 

Шасија: продужена 

 

Каросерија: 

 

Дужина: од 5000 до 5500 mm 

Ширина: 1770 mm (без ретровизора) 

Клиренс: од 200 до 230 mm 

Дозвољена носивост: од 900 до 1100 kg 

 

Димензија товарног простора: 

 

Дужина: од 1400 до 1500 mm 

Ширина: од 1400 до 1600 mm 

 

Стандардна опрема и додаци: 

 

АBS 

Серво управљач 

Ауторадио/MP3/USB са командама на управљачу 

Клима уређај 
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Фарови за маглу 

2 ваздушна јастука 

Подешавање управљача по висини 

Централна брава са даљинским управљачем 

Подметач за главфу на свим седиштима 

Бочни прагови 

Спољашњи ретровизори са ел.командама 

Кука за вучу 

Металик боја  

Возило мора да буде ново, нерегистровано, произведено 2013.-2014., године, последњи 

модел, тражене опремљености и технички исправно, што понуђач доказује потврдом о 

хомологацији моторног возила (потврда надлежног органа да производ одговара свим 

законским прописима). 

Начин и место испоруке: испоруку врши продавац, Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

Гаранција: најмање 24 месеца или 100.000 км. 

 

 

Партија 2.: теренско возило 

 

У погледу техничких спецификација тражено теренско возило треба да испуни следеће 

услове: 

 

Тип каросерије: теренско возило 

Врста погонског горива: безоловни бензин 95 октана/ТНГ (Напомена: резервоар за ТНГ 

смештен споља, испод пртљажног простора) 

Генерација мотора: еуро 5 

Снага мотора: од 57 до 61 kw 

Запремина мотора: од 1600 до 1700 ccm3 

Напајање горивом: директно убризгавање 

Погон: погон на обе осовине 

Број седишта: 5 

Број врата: 3 

Дужина возила: 3700 до 3800 мм 

Ширина возила: 1650 до 1820 мм 

Висина возила: 1630 до 1650 мм 

Боја: зелена 

  

Возило мора бити опремљено следећом опремом: 

Евро кука за вучу са одговарајућим атестом 

Троугао  

Уже за вучу 

Комплет за прву помоћ 

Флуоресцентни прслук 

Дизалица 

Резервни точак у пуној величини 

Противпожарни апарат 
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Радио апарат са звучницима (уграђеним у вратима) 

 

Возило мора да буде ново, нерегистровано, произведено 2013.-2014., године, последњи 

модел, тражене опремљености и технички исправно, што понуђач доказује потврдом о 

хомологацији моторног возила (потврда надлежног органа да производ одговара свим 

законским прописима). 

Начин и место испоруке: испоруку врши продавац, Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

Гарантни рок: најмање 24 месеца или 100.000 км. 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О 

КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА 

 

 

 

 

 

 

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију, пројекте и планове. 
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V  УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

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

 

1.1.1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75., став 1., тачка 1. Закона) 

1.1.2 Да он и његов законски заступник није осуђиван на 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) 

1.1.3 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда (члан 75., став 1., тачка 3. Закона) 

1.1.4 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 (члан 75., став 1., тачка 4. Закона) 

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

предмет јавне набавке (члан 75., став 1., тачка 5. Закона) 

1.1.6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75., став 2. Закона) 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75., став 1., тачка 1., до 4. Закона 

и услов из члана 75., став1., тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача 

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

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

испуњавају заједно. Услов из члана 75., став 1., тачка 5. Закона, дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова 

 

 

V    УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1) Услов из члана 75., став., тачка 1. Закона – Доказ: Извод из регистар Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
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2) Услов из члана 75., став 1., тачка 2. Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

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

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

3) Услов из члана 75., став 1., тачка 3. Закона – Доказ: Правна лица: Потврде 

привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  

 

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.  

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

4) Услов из члана 75., став 1., тачка 4. Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

5) Услов из члана 75., став 1., тачка 5. Закона – није потребан 

6) Услов из члана 75., став 2. Закона: Потписан и оверен Образац изјаве (дат је у 

поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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Уколико понуду подноси група понуђача: Понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова (наведени 

доказ није тражен).  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

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

подизвођача (наведени доказ није тражен).   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

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

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

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним  бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин.  

Услови за учешће у поступку јавне набавке возила, као и Упутство како се доказује 

испуњеност тражених услова, важи за обе партије. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора бити 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: ЈП“Национални парк Фрушка гора“Сремска 

Каменица, Змајев трг 1. 21208, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку возила-

партија ______, ЈН бр: 2-8/2014-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.05.2014.године, до 

12 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из 

конкурсне документације. Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у 

потпуности прихватио услове из конкурсне документације. 

- Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из конкурсне 

документације, такву понуду Наручилац ће одбити као неприхватљиву  

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца: 

- Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

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

свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном примереном року који 

не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде, доказује испуњеност обавезних законских услова. Потребно је да 

достави доказ о упису у Регистар понуђача. 

Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише обрасце из конкурсне 

документације. Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је 

уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате 
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елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај 

јасан и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације попуњавају се, 

потписују и оверавају печатом, а све у складу са обрасцима и напоменама на 

обрасцима из конкурсне документације. Обрасце који су у конкретном случају 

непримењиви, понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. Ако понуђач 

наступа самостално не мора да потпише и овери образац  „изјава понуђача о 

ангажовању подизвођача“ и сл.), односно није дужан да их достави. 

- Понуда мора бити без исправки или уписивања осим оних уписа у складу са 

упутством наручиоца. У случају исправки, оне морају бити потписане од стране 

особе која потписује понуду и оверене печатом. 

- Понуђач је дужан да у понуди означи поверљиве податке: цена и остали подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања 

понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) 

- Подаци које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће 

коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван 

круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити 

објављени приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка. 

3. Партије: 

Јавна набавка је обликована у 2  партије, и то : 

 

- Партија 1.: наменско ватрогасно возило, ознака из општег речника набавке: 

34144210 

- Партија 2.: теренско возило, ознака из општег речника набавке: 34113300 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређену партију.  

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе 

партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 

бити достављени у једном примерку за све партије.  

 

4. Понуда са варијантама: 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

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: ЈП“Национални 

парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., са назнаком: 
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Измена понуде за јавну набавку: набавка возила, партија ____, ЈН бр 2-8/2014.-

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку: набавка возила, партија ____, ЈН бр 2-

8/2014.-НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку: набавка возила, партија ____, ЈН бр 2-

8/2014.-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: набавка возила, партија ____, ЈН 

бр 2-8/2014.-НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

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

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

своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

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

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

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

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци. 

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

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

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

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

до 6) Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75., став 

1., тачка 1., до 4. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 

 

9.    НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

Рок плаћања је 7 дана по испоруци добара и испостављању рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, у противном ће понуда бити одбијена 

као неприхватљива. 

Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности 

јавне набавке, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. Изузетно од 

тога, наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену 

цену већу од процењене јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и 

ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама, веће од процењене вредности 

јавне набавке. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:  

Гарантни рок за понуђена возила(односи се на обе партије) је најмање 2 године (24 

месеца) од дана испоруке. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

9.4. Захтев у погледу рока испоруке 

Рок испоруке најдуже 5 дана од дана потписивања уговора. 

10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена.   

Понуђач даје цену за период важења уговора. У цену морају бити урачунати сви 

накнадни и зависни трошкови: превоз, осигурање, царина и друге дажбине, нулти 

сервис.  

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

складу са чланом 92. Закона.  

 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 

КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси меницу за озбиљност 

понуде, (регистровану, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих 

потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде, са 

роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде. 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (меницу), Наручилац ће 

наплатити у целости, у случају да понуђач, који наступа самостално, или са 

подизвођачима, или као овлашћени члан групе понуђача: 

I- Након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

II- Уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, а исти благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци; 

III-  Уколико не испоручи возило у уговореном року 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачима након испоруке возила. 

 

2. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ   
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.    

 

3. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: 

ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., електронске 

поште на e-mail: pravnofruskagora@gmail.com или факсом на број: 021/462-662], 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број: 2-

8/2014. 
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 о јавним набавкама. 

 

4. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
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5.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

Понуђач који понуди најнижу цену услуга, остварује 100 пондера, а сви остали се 

стављају у однос са најнижом понуђеном ценом, на следећи начин: 

најнижа понуђена цена/понуђена цена=добијени постотак*100 пондера=број 

пондера за наведеног понуђача. 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ   ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 

рок за испоручена возила, затим краћи рок за испоруку возила,затим понуђач чија 

је понуда прва предата на писарници Предузећа. 

 

6. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 

благовремене и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 

документације, тј понуде које су одговарајуће и прихватљиве. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке. 

 

Понуда ће бити одбијена: 

1. Уколико није благовремена 

2. Уколико поседује битне недостатке  

3. Уколико није одговарајућа 

4. Уколико ограничава или условљава права наручиоца 

5. Уколико ограничава обавезе понуђача  

6. Уколико прелази процењену вредност јавне набавке (изузетак је дефинисан 

чланом 107., став 4. Закона о јавним набавкама) 

7. Уколико није достављена у складу са условима из конкурсне документације 

 

Битни недостаци понуде су (члан 106. Закона о јавним набавкама): 
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1. уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3. уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

4. уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5. уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

  

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац 

изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

18. 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. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

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

лице, или пословно удружење у њихово име.  

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

на e-mail pravnofruskagora@gmail.com ,факсом на број 021/462-662 или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

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

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим, уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  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 10 дана од дана пријема одлуке.  

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

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

mailto:pravnofruskagora@gmail.com
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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 у 

изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена 

цена којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара, на број рачуна: 840-

742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса, са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 

Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 

већа од 80.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000,00 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 

или радњу наручиоца од момента отварања понуда до набавке, или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора, или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 

јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 

отварању понуда) није већа од 80.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % 

процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000,00 динара. 

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

20. 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. Ако понуђач не потпише уговор који му је достављен на потпис, 

сматраће се да је одустао од уговора, а Наручилац ће уговор закључити са првим 

следећим понуђачем са бодовне листе. 

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. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број___________________од________________________за јавну набавку: набавка 

возила, редни број ЈН: 2-8/2014.године: 

 

Партија 1. Наменско ватрогасно возило 

 

Партија 2. Теренско возило 

 

Понуђач заокружује број партије за коју поноси понуду. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број ПИБ: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

НАПОМЕНА: заокружити начин подношења понуде и узписати 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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1) 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. 

 

 

 

 



23 

 

1) 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 возила, партија 1.,: наменско ватрогасно возило 

 

  

 

Цена возила, без ПДВ-а: 

 

 

 

 

Цена возила, са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

 

 

 

Рок важења понуде: 

 

 

 

 

Рок испоруке: 

 

 

 

 

Гарантни рок: 

 

 

 

Рок за отклањање недостатака у 

гарантном року:  

 

 

 

Место испоруке возила: 

 

 

 

   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, на сваком обрасцу назначити на коју се партију односи. 
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Јавна набавка возила, партија 2.,: теренско возило  

 

 

 

 

Цена возила, без ПДВ-а: 

 

 

 

 

Цена возила, са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

 

 

 

Рок важења понуде: 

 

 

 

 

Рок испоруке: 

 

 

 

 

Гарантни рок: 

 

 

 

Рок за отклањање недостатака у 

гарантном року:  

 

 

 

Место испоруке возила: 

 

 

 

   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, на сваком обрасцу назначити на коју се партију 

односи. 
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Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем 

месту, чиме потврђује да прихвата елементе уговора, односно да прихвата да 

закључи уговор у свему како модел гласи. Понуђач попуњава податке за партију за 

коју је поднео понуду(односно, за обе партије, уколико учествује на обе партије). 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора се наводе називи свих 

подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора се наводе 

називи свих понуђача из групе. 

Напомена: модел је дат за обе партије, као пример, конкретни подаци биће унети за 

сва возила (сад је дат пример за партију 1., само за 1 возило, приликом потписивања 

уговора о набавци са најповољнијим понуђачем, биће наведени подаци за сва 4 

возила). 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА о  

Купопродаји возила 

 

 Закључен између:  

 

1. ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични 

број: 08042292, шифра делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа 

в.д.директора Радован Дурутовић(у даљем тексту Купац), са једне стране 

2. ___________________________________________________из___________________

___________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични 

број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, 

кога заступа директор_____________________________________(у даљем тексту 

Продавац), с друге стране, закључују: 

 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: уговорне стране 

Продавац наступа __________________________(самостално, са подизвођачима, у групи 

понуђача) 

Подизвођачи 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Учесници у заједничкој понуди 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Основ уговора: 

ЈНВВ број 2-8/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр_________од______________2014.године 
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1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Купац, у складу са Законом о јавним 

набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/2012), спровео отворени поступак јавне 

набавке за набавку возила (______/2014), у којем је понуда понуђача 

______________________број_________________од________________, која се налази у 

прилогу уговора и саставни део је истог, изабрана као најповољнија. 

 

Члан 2. 

 

Сагласно члану 1., овог уговора Продавац се обавезује да Купцу испоручи 1 наменско 

ватрогасно возило - 1  теренско возило,  у свему према Техничкој спецификацији и понуди 

Продавца, број _____________од___________________године. 

 

Члан 3. 

 

Предмет овог уговора је набавка возила са следећим карактеристикама:  

 

Партија 1.: 1 наменско ватрогасно возило 

 

Врста возила:_______________________    Број шасије:______________________________ 

Марка_____________________________     Носивост________________________________ 

Тип _______________________________    Број седишта_____________________________ 

Година производње_________________     Боја каросерије____________________________ 

Снага мотора_______________________    Број мотора_______________________________ 

 

Партија 2.: 1 теренско возило 

 

Врста возила:_______________________    Број шасије:______________________________ 

Марка_____________________________     Носивост________________________________ 

Тип _______________________________    Број седишта_____________________________ 

Година производње_________________     Боја каросерије____________________________ 

Снага мотора_______________________    Број мотора_______________________________ 

 

 

2. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Продавца у износу од 

__________________динара, без ПДВ-а, односно ____________________динара, са ПДВ-

ом.  

Ценом из претходног става обухваћен је превоз, осигурање, царине и друге увозне 

дажбине, нулти сервис. 
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Цена возила из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 

 

Члан 5. 

 

Плаћање уговорене цене извршиће се у року ____ дана од дана пријема фактуре и 

отпремнице за испоручена возила. 

Продавац је дужан да се на фактури позове на број уговора ______/______/2014. 

 

3. ИСПОРУКА ВОЗИЛА 

Члан 6. 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да ће испорука возила бити извршена на локацији 

Купца, Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

 

Члан 7. 

 

Продавац се обавезује да приликом испоруке возила достави Купцу целокупну пратећу 

документацију са карактеристикама возила (спецификацију произвођача, упутство за 

коришћење, гарантну књижицу, сервисну књижицу, списак овлашћених сервисера). 

 

Члан 8. 

 

Продавац се обавезује да изврши испруку возила оу року од ____________дана од дана 

потписивања уговора. 

Продавац је обавезан да уз возило-а достави доказ о извршеном техничком прегледу за 

предметно возило и сву осталу документацију, потребну за регистрацију возила. 

 

Члан 9. 

 

У случају неоправданог кашњења у погледу рокова испоруке из члана 8., став 1., овог 

уговора, Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну од 1,0% (један промил) за 

сваки радни дан закашњења, с тим да укупан износ угорне казне не може прећи износ 10% 

(десет процената) укупне вредности возила. 

 

Члан 10. 

 

Продавац је дужан да обавести Купца о тачном дану и времену испоруке возила. 

По приспећу возила на уговорено место испоруке, Продавац и Купац ће сачинити 

записник о њиховом преузимању. 

 

Члан 11. 

 

Уколико возило има такве недостатке да не испуњава битне захтеве у погледу уговорених 

техничких карактеристика, Купац има право да раскине уговор, а испоручено возило стави 

Продавцу на располагање. 
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4. ГАРАНЦИЈА 

Члан 12. 

 

Продавац даје гаранцију за квалитет и исправност испорученог возила у трајању од 

____________године(основна гаранција) од дана потписивања записника о преузимању 

возила. 

Продавац се обавезује да у датом гарантном року обезбеди сервисирање и поправку 

возила код овлашћених сервисера. 

У случају да Купац у гарантном року изврши оправке сам или путем трећег лица, а без 

сагласности Продавца, дата гаранција престаје да важи. 

 

Члан 13. 

 

Купац је дужан да о недостацима који се појаве на возилу, у гарантном року, обавести 

Продавца у писменој форми, најдуже у року од три дана од њиховог откривања. 

Продавац је дужан да се одмах, од момента пријема обавештења из става 1., овог члана 

одазове позиву, ради прегледа возила и приступања отклањању недостатака о свом 

трошку. 

Уколико Продавац не отклони недостатке у току коришћења возила у основном гарантном 

року у року од _____дана од предаје возила Купцу, исти је дужан обезбеди Купцу 

коришћење другог возила исте или више класе и квалитета до отклањања недостатака на 

купљеном возилу. 

Члан 14. 

 

Продавац не гарантује за кварове на возилу који настану због непридржавања упутства за 

руковање и одржавање датог Купцу, као и у случају евентуалних удеса који могу настати 

кривицом Купца. 

 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други важећи прописи. 

 

Члан 16. 

 

Лице задужено за праћење реализације овог уговора је Жарко Алексић, а његов заменик је 

Славко Брадаш. 

 

Члан 17. 

 

 

У случају спора, уговарачи споразумно уговарају надлежност суда у Новом Саду. 

 

Члан 18. 
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Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три). 

 

 

 

 

ПРОДАВАЦ:          КУПАЦ: 

 

_____________________      _______________________ 

          в.д.директора Радован Дурутовић 
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IX   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

 Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене 

потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени 

представник групе понуђача. 

 

 

Ред 

бр 

Елементи структуре понуђене цене Износ без ПДВ-а 

1 2 3 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Понуђена цена без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 

 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

М.П. 

      

Потпис овлашћеног лица 

 

 
 

 

 



32 

 

X   Образац трошкова припреме понуде 

 

 На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12), а сходно члану 5. став 1. тачка 2,  подтачка 10. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажемо 

 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 За јавну набавку број  2-8/2014, набавка возила,  и то : 

 

Израда узорка или модела који 

су израђени у складу са 

траженом техничком 

спецификацијом наручиоца 

 

__________ динара без пдв 

Трошкови прибављања 

средстава обезбеђења 

 

__________ динара без пдв 

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни трошкови са ПДВ 
 

__________ динара 

 

 Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду 

наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави 

из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  

 Напомена: 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су 

имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)  

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац 

није дужан да му надокнади трошкове 

              

Име и презиме овлашћеног лица 

М.П. 

      

Потпис овлашћеног лица 
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XI    ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

          У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012) 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у 

отвореном поступку јавне набавке бр. 2-8/2014, набавка возила, подносимо  независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

М.П. 

      

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          НАПОМЕНА:  

 

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује 

понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву 

потписује понуђач за подизвођача.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе 

понуђача, осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача, као 

овлашћен за све учеснике у заједничкој понуди.  

         Образац копирати у потребном броју примерака. 
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XII ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 

 

 

 у складу са чланом 8. став 1. тачкa 20. и 21. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13) 
 

 

 

 Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 

понуде у отвореном поступку јавне набавке бр. 2-8/2014- Набавка возила,  поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.   

 Такође изјављујем,  дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст 

зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

 

                                                                                                

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

М.П. 

      

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 
 
 
 

          НАПОМЕНА:  

 

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује 

понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву 

потписује понуђач за подизвођача.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе 

понуђача, осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као 

овлашћен за све учеснике у заједничкој понуди .  

 Образац копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 
 

 


