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Република Србија 
Општина Црна Трава 
Број: 404-79/2020-02 
Датум: 19.08.2020. године 
Црна Трава 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 На основу члана 63. став 2.  и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне 
документације од 23.07.2020. године за јавну набавку мидибуса путем финансијског лизинга 
за потребе општине Црна Трава, објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници 
www.opstinacrnatrava.org.rs,  
 
 Разлог допуна конкурсне документације је због техничке грешке приликом припреме 
конкурсне документације, а коју је наручилац увидео. 
 На страни 21. табели 2, под тачком 4. стоји „Учешће 70% од набавне вредности 
предмета јавне набавке без ПДВ-а“, а треба да стоји „Учешће 70% од вредности 
предмета јавне набавке са ПДВ-ом 4=(3x70%)“ 

На страни 22. табели 2, под тачком. 19 стоји „Укупан ПДВ (2+8+10+12+14)“, а треба 
да стоји „Укупан ПДВ (8+10+12+14)“  

 Ове измена је саставни део објављене конкурсне документације од 23.07.2020. 
године. 
 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Република Србија 
Општина Црна Трава 
Број: 404-79/2020-02 
Бр. ЈНМВ: 1.1.3/2020 
Датум: 21.07.2020. године 
Црна Трава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: 
 
 

НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
 
 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3/2020 
 
 
 

Крајњи рок за подношење понуда: 24. август 2020. године 12:00 часова 

Датум и час јавног отварања понуда: 24. август 2020. године 13:00 часова 

 

 
Јул 2020. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 
404-79/2020-02 од 29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 404-79/2020-02/1 од 29.06.2020. године,  припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку – јавна набавка добара: 

 
НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
ЈНМВ бр. 1.1.3/2020 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА СТРАНА 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара 

4 

IV Техничка документација и планови 9 

 
V 

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

 
10 

VI Критеријуми за доделу уговора 15 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 16 

VIII Модел уговора 29 

IX Упутство понуђачима како да сачине понуду 34 

 
 

Конкурсна документација садржи укупно 44 страна 
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  I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Црна Трава 
Адреса: трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава 
Интернет страница: www.opstinacrnatrava.org.rs  

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.1.3/2020 су  добра – набавка мидибуса путем 
финансијског лизинга за потребе општине Црна Трава. 
Ознака из општег речника набавке: 34121000 – Аутобуси и минибусеви 

 
 

4. Контакт  
Лице за контакт: Ватрослав Славковић 
Контакт тел: 016/811-123 
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  II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.3/2020 су добра – НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
 

 
Назив и ознака из ОРН: , 
34121000 – Аутобуси и минибусеви; 

 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 



 

 5/44 

 

 

 

 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС МИДИБУСА 
 
 
ДИМНЕЗИЈЕ 

Дужина (мм) 8480 [Максимум] 
Ширина (мм) 2295 [Максимум] 

Висина (мм) 3345 [Максимум] 

Међуосовинско растојање (мм) 4520 [Максимум] 

Ширина предњег трага точкова (мм) 1965 [Максимум] 

Ширина задњег трага точкова (мм) 1700 [Максимум] 
Предњи препуст (мм) 1465 [Максимум] 
Задњи препуст (мм) 2490 [Максимум] 
Унутрашња висина (мм) 1940 [Максимум] 

МАКСИМАЛНА ДОЗВОЉЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА 

Предња осовина (kг) 4100 [Максимум] 

Задња осовина (kг) 6400 [Максимум] 
Укупна дозвољена маса возила (kг) 10500 [Максимум] 

КАПАЦИТЕТ ПУТНИКА 

Распоред седења  35 путника + 1 сувозач + 1 возач  

МОТОР 

Тип мотора  EURO VI 
Бр. Цилиндара  4 / редна 
Запремина мотора  4500 cc [Максимум] 
Снага мотора  129 kW @ 2300 rpm [Максимум] 

Максимални обртни момент  682 Nm @ 1400 rpm [Максимум] 

МЕЊАЧ 

Tип  Мануелни 

 
 6 хода у напред, 1 ход у назад 

ОСОВИНЕ 

Предња и задња осовина  Крута 

ОСЛАЊАЊЕ 

Предње  Гибњеви 

 
 Два амортизера 

 
 Анти рол бар 

Задње  Гибњеви 

 
 Два амортизера + 2 ваздушна јастука 

 
 Анти рол бар 

КОЧНИ СИСТЕМ 

Сервисна кочница  Ваздушна са системима: ЕБС, ЕСЦ, АСР  
Предње  Диск 
Задње  Диск 

Паркирна кочница  Пнеуматски активирана 

УПРАВЉАЊЕ 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
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Управљачки систем  Хидраулични 

Позиција волана  Са леве стране 

Пнеуматици 

Предњи  245/70 R 17.5 
Задњи  245/70 R 17.5 (удвојени) 

ВРАТА 

Предња  Једноделна, пнеуматска, отварање ка спољној страни возила 

Задња  Једноделна, пнеуматска, отварање ка спољној страни возила 

 
 Излаз у случају опасности 

ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ 

Батерије  2x12 V, 105 Ah 

Алтернатор  28 V, 120A 

ПЕРФОРМАНСЕ ВОЗИЛА 

Успон (%) 35% 
Максимална брзина 

 100 км/ч 
Капацитет пртљажног простора (м3) 3,7 
Капацитет резервоара горива (Л) 190 

Капацитет резервоара АdBlue (Л) 21 

Радијус окретања (м) 7,9 (од зида до зида) 

СТАНДАРДНА ОПРЕМА 

Клима уређај високог капацитета 

Телма додатна кочница 

Додатни грејач (12 kW)  

LDWS - систем за обавештење у случају напуштања траке 

AEBS - помоћни систем приликом кочења 

Подесиви стуб волана по висини и нагибу  

Главни прекидач довода струје 

Грејана и електроподесива бочна огледала 

Грејано стакло са возачеве бочне стране 

Излаз у случају опасности 

Возачево седиште подесиво са ваздушним ослањањем и појасом у три тачке 

Седиште сувозача са појасом у 3 тачке 

Путничка седишта са наслоном за руку 

Возачево и путничка седишта израђена од акрилног материјала  

Путничка седишта са антивнадал пластичним, задњим делом, мрежица за новина, обарајући сервисни сто  

Обарајућ наслон седишта са могућношћу бочног померанја ка пролазу 

Канта за ђубре 

Сиви тепих на поду, пролазима и степеништу 

Дневна светла и предња светла за маглу 

Кровно осветљење, непрекидно 

Подна расвета, монтирана на 3 путничка седишта 

Фрижидер 32 л 

Дигитални сат 

Завесе за бочне и задње прозоре 

Радио МП3 плејер (УСБ прикључак) 
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УСБ пуњачи за возача (дупли) 

Микрофон и систем разлгаса 

ЛЦД екрна / ДВД плејер (Обарајући) 

Лампе за читање 

Возачева лампа за читање у ЛЕД технологији 

Чекићи за разбијање стакла у случају опасности са алармом 

Апарат за гашење пожара 2 x 2 Kг  

Прва помоћ 

Дигитални тахограф 

Дупла бочна стакла, затамњена 

 
 
РОК ИСПОРУКЕ: Најдужи рок испоруке за предметно добро, а који је наручилац спреман 
да прихвати је 40 дана рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци. Наручилац не 
прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока испоруке. Место 
испоруке добара је на адреси Наручиоца. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуда у којој није дат рок важности  понуде  као и  понуда  која има краћи рок важења од 
минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива. 
 
СЕРВИСНИ ИНТЕРВАЛ: 30.000 km. 
 
ПОДРШКА: Сервисна подршка 24h 
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД: Минимални гарантни период на комплетно предметно добро, а који 
је Наручилац спреман да прихвати је 2 године или 200.000 km пређених километара, 
рачунајући од датума коначног преузимања предметног добра на њиховом одредишту од 
стране Наручиоца. 
 
УСЛОВИ ЛИЗИНГА: 

- Број рата: 24 рата 
- Учешће од 70% од брутно вредности предмета лизинга (20% и пдв на нето цену) 
- Уплата пдв-а на камату и  осталих трошкова који настају закључењем  уговора  о 
финансијском лизингу на дан потписивања наведеног уговора 
 
Понуђач мора да понуди потпуно ново возило. Под термином „ново возило“ подразумева се 
некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим 
деловима и које се након испоруке први пут региструје. 
Понуђенo возило мора бити у складу са важећим прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за 
возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр. 40/12, 102/12, 19/13,  41/13,102/14,  41/15,  
78/15,  111/15,  14/16,  108/16,  7/2017  –  испр.,  63/17, 
45/18, 70/18, 95/18 и 104/18) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гл РС бр. 
41/09,53/10,101/11, 32/13 – одлука УС,  55/14, 96/15 - др.  закон,  9/16 – одлука УС, 24/18, 
41/18, 87/18 и 23/19). За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законским и 
подзаконским актима у потпуности одговара Понуђач.  
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Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим 
документом на српском језику из кога се непосредно може  утврдити да ли понуђено добро 
испуњава све захтеве дефинисане у оквиру техничке спецификације. Понуђено возило може 
имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и 
спецификацију те опреме. 
 

 
Место и датум: Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Понуђач потписује техничку спецификацију, чиме потврђује да је сагласан са квалитетом 
добара и да понуђена добра одговарају у свему овим захтевима из техничке спецификације 
важећим стандардима и прописаном квалитету за њих. 
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  IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
 

Нису предвиђени. 
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

 
1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од  кривичних  
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против  животне  средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. 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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом – Решење Народне банке Србије за обављање послова 
финансијског лизинга (за Даваоца лизинга). (чл. 75. ст. 1. тач. 5)  ЗЈН); 

 
5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о  заштити  на  раду, 
запошљавању и условима  рада, заштити животне средине, као и  да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. ЗЈН и то: 

 
 

1)  Финансијски капацитет: 
Да понуђач у последњих 6 месеци, рачунајући од дана објаве позива за 
подношење понуда, није био у блокади дуже од 7 дана. 

 
2)  Пословни капацитет: 

1) понуђач мора да буде овлашћени увозник, дистрибутер и сервисер 
возила које нуди, или треба да достави овлашћење од дистрибутера за 
учествовање у јавној набавци; 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.  став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН и услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из  групе  
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став  1. тач.  1)  до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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  2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА  
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН – 

Доказ: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – 
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; 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 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 чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН – 
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; 

4) Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
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из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН  понуђач  доказује  достављањем: - Решења 
Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за 
Даваоца лизинга). 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН – 
Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 
(Образац 5, дат у поглављу VII ове конкурсне документације). 

 
Изјава мора да буде  потписана од  стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) као 
и услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6, дат у поглављу VII ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. Доказ из 
члана 75. став 1. тач.  5) ЗЈН, дужан је да достави за део набавке који  ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 

 
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), као услов из члана 75. став 2, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је 
да достави понуђач из групе понуђача којем је  поверено  извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 
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. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели  уговора да тражи  од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у 
остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
Финансијски капацитет: 
УСЛОВ: 

Да понуђач у последњих 6 месеци, рачунајући од дана објаве позива за 
подношење понуда, није био у блокади дуже од 7 дана. 

ДОКАЗ: 
Наведени услов доказује се на следећи начин: 

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 
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Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење на 
Порталу Управе за јавне набавке. 
Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници Народне банке Србије 

 
Пословни капацитет: 
УСЛОВ: 

-  понуђач мора да буде  овлашћени  увозник,  дистрибутер  и  сервисер  
возила које нуди, или треба да достави овлашћење од дистрибутера за 
учествовање у јавној набавци; 

ДОКАЗ: 
Наведени услов се доказује: 
Потврдом или Овлашћењем или Уговором са произвођачем 
возила/генералним заступником, из кога се може јасно утврдити да је 
Понуђач овлашћен за продају и сервисирање понуђене марке возила, 
издато од стране произвођача или овлашћеног генералног заступника 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености  услова из  члана  75. ст. 
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то: 
 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН - понуђачи који су регистровани у 

регистру који води  Агенција за привредне  регистре не морају  да доставе,  јер 
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре 
– www.apr.gov.rs 

 Доказ о упису у регистру понуђача - понуђачи који су регистровани  у  
Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре – www.apr.gov.rs 

 Доказ о броју дана неликвидности - понуђач није у обавези да доставља 
уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке 
Србије – www.nbs.rs 

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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо 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. 
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  VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин, 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. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају 
истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
Ако се ни на овај начин не може одредити најповољнији понуђач, наручилац ће 
доделити уговор понуђачу извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача који имају исте најниже понуђене цене, исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући све папире, а понуђачу чији назив буде на првом 
извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. О поступку жреба 
биће сачињен записник. 
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  VII ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ  ДЕО ПОНУДЕ  
 
 

Саставни део понуде чине следећи  обрасци: 
 
 

1) Образац понуде (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 поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

(Образац 5); 
 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6); 
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(Образац 1) 
 

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда   бр.      од      за јавну набавку 
добара: НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА, ЈН 
број 1.1.3/2020. 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 

 

 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

 

 
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА 
ПОНУЂАЧА 
(и-мејл): 

 

 
ТЕЛЕФОН: 

 

 
ТЕЛЕФАКС: 

 

БРОЈ РАЧУНА 
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ 
БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 
1) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
НАПОМЕНА: 
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
1) Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

НАПОМЕНА: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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3) 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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4) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке су добра описани у Поглављу III Конкурсне 
документације. 

 
 

Укупна цена мидибуса без ПДВ-а 
 

Укупна цена мидибуса са ПДВ-
ом 

 

Укупна цена финансијског 
лизинга са ПДВ-ом 

 

Укупно мидибус + лизиг без ПДВ-а 

 

Укупно мидибус + лизинг са ПДВ-
ом 

 

 
Гарантни рок 

 

 
 

(не мање од 2 године или 200.000 пређених 
километара) 

 
Место и начин испоруке 

 
На Фцо Наручиоца 

 
Период испоруке 

 
 
 

 

(не дуже од 40 дана од дана потписивања уговора) 

 
 
Рок важења понуде 

 
 
 

 
 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

Услови плаћања 

70% учешћа, а остатак на 24 месеци путем
финансијког лизинга, на основу Уговора о 
финансијском лизингу 

 
 

Датум Понуђач 
 
 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 
понуде. 
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(Образац 2) 
 

 ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

Табела 1. 

Предмет 
ЈН 

Опис предмета 
набавке 

 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-

ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-
ом 

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
 Тип возила:      

 
 

Мидибус 

  
(уписати у 

празно поље) 
 

Марка возила: 

 
 

1 ком 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Табелу 1.попуњава понуђач 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 2 понуђач уписује тип и марку понуђеног возила, 
 У колони 4 понуђач уписује јединичну цену возила без ПДВ-а 
 У колони 5 понуђач уписује јединичну цену возила са ПДВ-ом 
 У колони 6 понуђач уписује укупну цену возила без ПДВ-а (3x4) 
 У колони 5 понуђач уписује укупну цену возила са ПДВ-ом (3x5) 

 
 

Табела 2. 

Ред.бр Опис Износ динара/еура 
(заокружити валуту) 

1. Нето набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а:  

2. ПДВ 20%  

3. 
Вредност предмета јавне набавке са ПДВ 
(3=1+2) 

 

4. 
Учешће 70% од вредности 
предмета јавне набавке са ПДВ-ом 4=(3x70%) 

 

5. Номинална каматна стопа % - фиксна  

6. Ефективна каматна стопа %  

7.  Укупан износ камате за период трајања лизинга (24 месеци)  

8. Укупан износ ПДВ-а на камату  

9. Трошкови обраде захтева без ПДВ-а  

10. ПДВ на трошкове обраде захтева  

 
11. 

Трошкови уписа Уговора у регистар финансијског лизинга-
Агенција за привредне регистре без ПДВ-а 

 

12. ПДВ на трошкове уписа у регистар фин.лизинга -АПР  

13. 
Трошкови исписа уговора из регистра финансијског лизинга 
без ПДВ-а 
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14. ПДВ на трошкове исписа из регистар фин.лизинга  

15. Трошкови кредитног бироа  

16. Број рата  24 

17. Износ месечне лизинг рате  

 
18. 

Укупна вредност мидибуса путем финансијског лизинга без 
ПДВ-а (17x16+4+9+11+13+15) 

 

19. Укупан ПДВ (8+10+12+14)  

20. 
Укупна вредност мидибуса путем финансијског лизинга са 
ПДВ-ом (18+19) 

 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Табелу бр.2 у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга 
 Под редним бројем 1 попуњава се износ набавне вредности предмета ЈН без 

пдв-а 
 Под редним бројем 2 попуњава се износ пдв-а на нето цену(20%); 
 Под редним бројем 3 попуњава се вредност предмета ЈН са пдв-ом; 
 Под редним бројем 4 попуњава се износ учешћа предмета ЈН; 
 Под редним бројем 5 попуњава се номинална каматна стопа; 
 Под редним бројем 6 попуњава се ефективна каматна стопа; 
 Под редним бројем 7 попуњавају се укупан износ камате за период трајања 

лизинга; 
 Под редним бројем 8 попуњава се укупан износ ПДВ-а камате; 
 Под редним бројем 9 попуњавају се трошкови обраде захтева без пдв-а; 
 Под редним бројем 10 попуњава се пдв на трошкове обраде захтева; 
 Под редним бројем 11 попуњавају се трошкови уписа Уговра у регистар; 
 Под редним бројем 12 попуњава се пдв на трошкове уписа Уговора у 

регистар; 
 Под редним бројем 13 уписују се трошкови исписа уговора из регистра без 

ПДВ-а; 
 Под редним бројем 14 попуњава се ПДВ на трошкове исписа из регистра; 
 Под редним бројем 15 попуњавају се трошкови кредитног бироа; 
 Под редним бројем 16 попуњава број рата финансијског лизинга; 
 Под редним бројем 17 попуњава се износ ммесечне рате лизига; 
 Под редним бројем 18 се уписује укупна вредност мини аутобуса 

путем финансијског лизинга без ПДВ-а; 
 Под редним бројем 19 се уписује укупан ПДВ финансијског лизинга; 
 Под редним бројем 20 се уписује укупна вредност мини аутобуса 

путем финансијског лизинга са ПДВ-ом. 

Датум: Потпис понуђача 
 
 

 
НАПОМЕНА: 
Понуђач и давалац лизинга цене морају исказати у истој валути. 
Уколико се цена исказује у еурима, у циљу упоређивања понуда, за прерачун у динаре користиће се 
средњи девизни курс Народне банке Србије за еуро на дан отварања понуда. 
Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. 



 

 23/44 

 

 

 
 

Табела 3. 

ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ВОЗИЛА 

ПОНУЂЕНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ВОЗИЛА 

 
НАПОМЕНА 

Максимална дужина возила 8,480 м   

Максимална ширина возила 2,295 м   

Минимална висина возила 3,345 м   

Предњи препуст минимално 1,465 м   

Задњи препуст минимално 2,490 м   

Еколошка норма мотора: Е6   

Минимална снага мотора 129 kW   

Минимални број седишта 35+1+1   

Мaкс. запремина резервоара 190 l   

Мaкс. запремина AD Blue резервоара 21 l   

 
Табела 4. 

ОПИС ОПРЕМЕ ДА/НЕ НАПОМЕНА 

Сет за помоћ на путу   

Електрична сирена   

Против пожарни апарат    

Чекићи за разбијање стакла у случају опасности са 
алармом 

  

LDWS – систем за упозорење напуштања 
возила коловозне траке 

  

Предња врата – Једноделна, пнеуматска, отварање 
ка спољној страни возила 

  

Задња врата – Једноделна, пнеуматска, отварање ка 
спољној страни возила 

  

ESC (EPS)   

ASR   

EBS   

AEBS   

Дискови напред и назад   

Крута предња осовина   

Крута задња осовина   

Аудио/видео систем: Радио,USB, антена и 
mp3 Микрофон и систем разлгаса 

  

Путничка седишта са антивнадал пластичним, 
задњим делом, мрежица за новина, обарајући 
сервисни сто 

  

Возачево седиште подесиво са ваздушним 
ослањањем и појасом у три тачке 

  

Подна расвета, монтирана на 3 путничка седишта   

Возачева лампа за читање у ЛЕД технологији   

Грејана и електроподесива бочна огледала   

Пнеуматици за све временске услове (M+S)   

Грејано стакло са возачеве бочне стране   

Галерија за ручни пртљаг и светла за читање 
изнад свих седишта 

  

Сиви тепих на поду, пролазима и степеништу   

Прва помоћ   
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Овим изјављујемо, да понуђени мидибус, а на које се односи наша понуда бр. 
 од датума    2020. године, 
марке:   типа:    
модел:    година производње  , 
има захтеване техничке карактеристике из табела 3 и 4 као саставног дела обрасца 
понуде. 
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ЈЕ КАТАЛОГ - ПРОСПЕКТ СА 
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И ФОТОГРАФИЈАМА ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА. 

 
 
 

Датум: Потпис понуђача 
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(Образац 3) 
 

  ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 
 

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

 
 
 

ВРСТА 
ТРОШКА 

ИЗНОС ТРОШКА У 
ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

 

Датум: Потпис понуђача 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА: 

 

Достављање овог обрасца није обавезно. 
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(Образац 4) 

 

  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

У складу са чланом 26. ЗЈН,  , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЈН бр. 
1.1.3/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

Датум: Потпис понуђача 
 
 
 

 

НАПОМЕНА: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о  независној  понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту  конкуренције,  може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно  заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке  у  смислу закона којим  се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, 
у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 

 (Образац 5) 
 

 
 
 
 

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

  дајем следећу 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 

Понуђач  [навести назив  понуђача] 
у поступку јавне набавке добара – НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЈН бр. 
1.1.3/2020 поштовао је обавезе  које произлазе  из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и  условима  рада,  заштити животне средине, и нема забрану 
обављања делатности која је  на  снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 
 

Датум: Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

(Образац 6) 
 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Подизвођач   [навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – НАБАВКА МИДИБУСА 
ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА,  
ЈН  бр. 1.1.3/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или  стране  државе 
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази  у  време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

Место:   Подизвођач: 
 
 

Датум:    
 

НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА:  
НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА 

 ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
Закључен између: 

1. Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, 
ПИБ 101064719, МБ 07205694, коју заступа Председник општине Славољуб 
Благојевић, у даљем тексту Наручилац с једне стране, 

 

2. ................................................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица ................................................... , 

телефон: ............................., факс ........................................... , 

ПИБ:......................................... Матични број: ....................................................... 

Број рачуна: ............................................ Назив банке ............................................. , 

кога заступа.............................................................................................................. 

(у даљем тексту: Испоручилац) и 

3. ................................................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица ................................................... , 

телефон: ............................., факс ........................................... , 

ПИБ:......................................... Матични број: ....................................................... 

Број рачуна: ............................................ Назив банке ............................................. , 

кога заступа.............................................................................................................. 

(у даљем тексту: Давалац лизинга). 

 
Опционо 

 

 

 

(у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој 
понуди, уколико понуђач не наступа самостално) 

 

Основ уговора: 
ЈН број 1.1.3/2020 

Број и датум  Одлуке о додели  уговора:    
Понуда изабраног понуђача бр.  од       

 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.  гласник РС“, 
број 124/2012,14/15 и 68/15), спровео отворени  поступак  јавне набавке, ред. бр. 
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1.1.3/2020; 
 да је Испоручилац, доставио понуду бр.  , која се налази у прилогу 

уговора и саставни је део истог, заведена код Наручиоца под бројем __________ 
од ____________    (попуњава Наручилац) са следећим карактеристикама: 

Врста возила                                    
Марка     
Тип     
Број седишта                                              
Снага мотора    

 
 да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације. 

 
 

Предмет 
Члан 2. 

Предмет овог уговора је уређење међусобних права и обавеза Наручиоца, 
Испоручиоца и Даваоца лизинга, у вези јавне набавке  добара,  односно набавке мидибуса 
путем финансијког лизинга за потребе општине Црна Трава, са карактеристикама 
одређеним у понуди Испоручиоца,  бр.  од 
  , а које су наведене и у делу III конкурсне документације – техничка 
спецификацији добара. 

Цена 
Члан 3. 

Уговорена вредност добара из члана 2 овог уговора путем финансијског лизинга  
износи __________________динара/еура без ПДВ-а, односно _________________ 
динара/еура са обрачунатим ПДВ-ом. 

Ценом су обухваћени сви трошкови Испоручиоца. 
 
 

Плаћање 
Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити испоруку добара 
из члана 1. овог уговора, у свему према  прихваћеној  понуди Испоручилаца, а Наручилац 
се обавезује да ће извршити плаћање путем финансијског лизинга, по условима 
предвиђеним конкурсном документацијом за предметни поступак јавне набавке, и овим 
уговором. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца лизинга број ___________________ 
код _______________________________банке. 

Наручилац ће уговорену вредност возила платити путем финансијског лизинга на 
основу посебног Уговора о финансијском лизингу, који ће Наручилац као прималац 
лизинга закључити са Даваоцем лизинга најкасније на дан испоруке мидибуса, и то по 
следећој динамици: 

- учешће од 70,00% од бруто вредности предмета лизинга, као и све друге трошкове 
који настану закључењем Уговора о финансијском лизингу, након закључења 
уговора о финансијском лизингу, 

- остатак путем финансијског лизинга на 24 једнаке месечне рате, на основу 
Уговора о финансијском лизингу. 
Уговор о финансијском лизингу за мидибус описан у члану 1. овог уговора 

Наручилац и Давалац лизинга закључиће под условима и елементима које је Давалац   
лизинга  доставио у понуди бр. ___________________од  .2020. године. 

Наручилац (прималац лизинга) се обавезује да месечне рате плаћа редовно у 
складу с Планом отплате у року од ______дана од дана пријема обавештења о доспећу 
рате. 

Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг 



 

 31/44 

 

 

накнаде, за време важења уговора није дозвољена. 
Наручилац (примaлац лизинга) је дужан да предмет лизинга осигура код друштва 

за осигурање по избору Даваоца лизинга. Давалац лизинга је дужан да у Уговору о 
финансијском лизингу наведе осигуравајућу кућу код које је могуће осигурати возило и 
то од ризика које покрива каско осигурање. 

Наручилац може захтевати од Даваоца лизинга да измени одређене чланове 
Уговора о лизингу који нису у складу са Законом који је Наручилац обавезан да 
примењује. 

Наручилац не може захтевати од Даваоца лизинга да мења комерцијалне и 
финансијске елементе Уговора о лизингу које је Давалац лизинга дао у понуди. 

Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво 
Наручиоца. 

Давалац лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе предмет 
лизинга у власништво Наручиоца, односно да преда сва потребна документа ради уписа 
права власништва у корист Наручиоца. 

Наручилац може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ 
преостале лизинг накнаде. 

Наручилац је дужан да Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате 
најкасније 30 (тридесет) дана пре дана отплате. 

Наручилац ће извршавати сва плаћања по основу Уговора о финансијском лизингу 
по средњем курсу НБС за еуро на дан плаћања, уколико је понуда предата у еурима. 

Реализација уговорене вредности у 2020. години вршиће се до висине обезбеђених 
средстава у буџету општине Црна Трава за 2020. годину, Раздео 4. – Општинска управа, 
Програм 15 – Опште јавне услуге управе, Програмска активност 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 130, позиција 38/0. Економска 
класификација 512. 

Обавезе које доспевају у наредне две године биће планирана буџетом у тим 
годинама (2021 и 2022. година). 

 

Рок испоруке 
Члан 5. 

Рок за предају возила из овог Уговора са одговарајућим  исправама, износи  
укупно  календарских дана, почев од наредног дана од дана обостраног 
потписивања уговора. 

Уколико Испоручилац касни са испоруком, уговара се новчана казна од 0,5% од 
вредности уговора за сваки дан закашњења, с'тим што износ тако одређене уговорне 
казне не може прећи 5% од вредности уговора. 

Испоручилац се обавезује да предметно добро испоручи у седиште Наручиоца. 
Испоручилац је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се 

обезбедио пријем добра. 
О извршеној испоруци, сачиниће се Записник о примопредаји добара, који 

потписују овлашћена лица обе уговорне стране. 
 

Рекламације 
Члан 6. 

До примопредаје возила, ризик од случајне пропасти или оштећења сноси 
Испоручилац а са предајом возила, ризик прелази на Наручиоца. 

Испоручилац одговара ако на продатом возилу постоји право трећег лица које 
искључује, умањује или ограничава право Наручиоца. 

 
Члан 7. 

Наручилац може да стави приговор на квалитет предмета купопродаје најкасније у 
року од 15 дана од његовог преузимања и да зависно од утврђених мана, захтева 
испоруку другог возила, њихово уклањање од стране Испоручилаца или сразмерно 
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умањење исплаћене купородајне цене. 
 
 

Гарантни период 
Члан 8. 

Гаранти услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у 
гарантном листу који Испоручилац предаје Наручиоцу у моменту испоруке возила 
заједно са сервисном књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантних рокова се 
не  може  разликовати од рокова датих у понуди број_________од __________. године. 

Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је 
предвиђено сервисном књижицом. 

Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу 
гаранцији. Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног 
материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника 
Испоручиоца. 

У току трајања гарантног рока Испоручилац се обавезује да све евентуалне 
кварове који се појаве, поправи без накнаде у законском року и под условима 
предвиђеним у гарантном листу. 

У случају да то не уради у предвиђеном року, Испоручилац је дужан да возило 
замени новим. 

 
 

Средство финансијског обезбеђења 
Члан 9. 

Испоручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави 
Наручиоцу: средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке 
Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од 
стране пословне банке Испоручилаца. 

Меница се може уновчити до износа од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Меница мора бити безусловна, платива на први позив и сви елементи морају бити у 
потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом.  Рок важења менице је 30 дана 
дужи од истека рока коначне исплате добара путем финансијског лизинга. 

Наручилац ће уновчити предату меницу дату уколико понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
 

Виша сила 
Члан 10. 

У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и 
друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране 
се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог ни 
једна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога 
претрпи. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести 
другу уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза, као и 
тренутку престанка тих околности. 

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле 
познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних  обавеза. 

 

Раскид Уговора 
Члан 11. 

У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и 
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друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране 
се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог ни 
једна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога 
претрпи. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести 
другу уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза, као и 
тренутку престанка тих околности. 

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле 
познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних  обавеза. 

 

Опште одредбе 
Члан 12. 

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

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а 
спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Лесковцу. 

 
Члан 13. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 14. 
Овај Уговор закључен је у шест истоветних примерка, од којих по 3 задржава 

свака уговорна страна. 
 

Члан 15. 
Сваки уредно потписан примерак уговора представља оригинал и производи 

једнако правно дејство. 
 
 

                НАРУЧИЛАЦ ИСПОРУЧИЛАЦ 
Председник општине 

 
 

                    Славољуб Благојевић                               потпис 
 
 

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА 
 
 

 
 

потпис 
 

НАПОМЕНА: 
Понуђач  је  у  обавези  да  попуни и потпише  модел уговора, чиме потврђује да прихвата 
све елементе Модела уговора. У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, 
Модел уговора потписује понуђач а у случају подношења заједничке понуде,  онај  понуђач  
који  је  означен  да  ће  у  име  свих понуђача потписати уговор, а све према споразуму 
којим се чланови  групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење  предметне  
јавне набавке и који достављају у оквиру понуде. 
У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви 
чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са 
подизвођачем. 
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         IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ          
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити  
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, 
16215 Црна Трава, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – НАБАВКА 
МИДИБУСА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЈН бр. 1.3.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24. августа 2020. године до 12:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
 Образац понуде (Образац 1); 
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у  поступку јавне 

набавке - чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 
 Оверену техничку спецификацију 
 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 76. 

ЗЈН 
 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају 

подношења заједничке понуде. 

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, 
обрасце, услове уговора и техничку спецификацију. Уколико понуђач не испуни 
све тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном 
документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара 
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конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање понуде. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 
информација, или погрешно процењених околности или услова, односно 
недовољног знања, наручилац ће одбити као неосноване. 
Сви појединачни обрасци, изјаве и прилози који су саставни део понуде треба   да 
буду читко и у потпуности попуњени и  потписани  од  стране  овлашћене особе 
понуђача. 
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити 
важећи само ако је исти парафирала овлашћена особа. 
ПОЖЕЉНО ЈЕ да сви документи поднети у понуди буду повезани 
(упаковани) у целини тако да се не могу  накнадно  убацити,  одстранити  
или заменити појединачни листови, односно прилози - што значи да поднета 
целокупна  документација  буде  адекватно  обезбеђена,  спакована, повезана 
(ПВЦ фасцикла, или слично). 

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 изабрана као најповољнија, да достави на увид  оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
одредиће понуђача који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне 
документације (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу). 

Место, време и начин отварања  понуда: 
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након  истека  рока  за  подношење 
понуда дана 24. августа 2020. године у 13:00 часова  у  просторијама Наручиоца 
на адреси Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава,  у  
присуству  чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници 
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,  представници  понуђача 
који ће присуствовати поступку отварања понуда  дужни  су  да Комисији предају 
уредна писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуде. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. 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 
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документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Црна 
Трава, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЈН 
бр. 1.1.3/2020 – НЕ  ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЈН 
бр. 1.1.3/2020 – НЕ  ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА МИДИБУСА ПУТЕМ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЈН 
бр. 1.1.3/2020 – НЕ  ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА МИДИБУСА 
ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА, ЈН бр. 1.1.3/2020– 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. 

 
5. 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 (Образац 1, поглавље VII), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1, поглавље VII) 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  
јавној набавци. који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о 
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. 
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и то податке о: 

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача пред наручиоцем 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети  понуду самостално, у своје име,  а за рачун задругара  или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање за испоручено добро вршиће се по следећој динамици: 
- учешће до 70,00% бруто набавне цене 
- остатак путем финансијског лизинга на 24 једнаке месечне рате, на основу 
Уговора о финансијском лизингу. 
Фиксна каматна стопа за цео период трајања Уговора о финансијском лизингу. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца лизинга. 

8.2. Захтеви у погледу извршења добра 
Рок испоруке добара: 40 дана од потписивања Уговора. 
Место извршења добра је Фцо Наручиоца. 

 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.   
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику 
затражити од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 

 
8.4. Захтеву у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни период на предметно добра је 2 године или 200.000 
пређених километара, рачунајући од дана примопредаје предметних добора. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У цену су урачунати сви зависни трошкови понуђача. 
Цена је фиксна и не може се мењати, у току реализације предметне набавке.   
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92.Закона. 
Понуђачи у понуди могу исказати цену и у еврима, у том случају ће се за 
прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке 
Србије на дан када је започето отварање понуда. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан  
да тај део одвојено искаже у динарима. 

 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

Испоручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави 
Наручиоцу: средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране  лица  овлашћеног 
за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа, који је издат од стране пословне банке Испоручилаца. 
Меница се може уновчити до износа од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Меница мора бити безусловна, платива на први позив и сви елементи морају бити 
у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Рок важења менице је 
30 дана дужи од истека рока коначне исплате добара путем финансијског лизинга. 
Наручилац ће уновчити предату меницу дату уколико понуђач не буде  извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

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

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

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу  наручиоца: 
Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, или 
електронске поште на e-мејл адреси: vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs 
или факсом на број 016/811-123, 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 3 (три) дана 
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од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на  својој интернет  страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 1.1.3/2020“. 
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. ЗЈН, и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 
тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 

 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења  која  ће  му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву  наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да  изврши  исправке  рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по  окончаном  поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична  цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће  
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
14. 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 5, дат у поглављу VII ове конкурсне документације.) 
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15. 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. 

 
16. 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 предметном  поступку јавне набавке   и које 
је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Општина Црна 
Трава, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, или електронске поште 
на e-мејл адреси: vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs факсом на број 
016/811-123 или препорученом пошиљком са повратницом, на горе наведену 
поштанску адресу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина  позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без  обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка 
(рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева  из става 4. и 
5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 



 

 41/44 

 

 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 
3Љ уз ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од: 

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија  није 
већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка  обликована  по  партијама; 

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права  подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се 
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 

Број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253,  позив  на број: 
подаци  о броју  или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев  за 
заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике 
Србије). 

Веб адреса са упутством за уплату таксе: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

Веб адреса са примером попуњених уплатница: 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-i.pdf 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог 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 
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следеће елементе: 

1) да буде издата и оверена од стране 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 - 120.000 динара;  
4) број рачуна: 840-30678845-06; 
5) шифру плаћања: 153 или 253; 
6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које  се 

подноси захтев за заштиту права; 
7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавке;. 
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 под тачком 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 

 
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 чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 
 

17. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је 
да поред сваке исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац 
понуде. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских  грешака 
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном  поступку  отварања понуда, 
узимајући као релевантне јединичне цене. 
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18.  ИЗМЕНА УГОВОРА 
 

Наручилац може захтевати од Даваоца лизинга да измени одређене чланове 
Уговора о лизингу који нису у складу са Законом који је Наручилац обавезан да 
примењује. 
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза  једне  и 
друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, 
уговорне стране се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности 
трају, те по основу овог ни једна од уговорних страна нема право на било какву 
накнаду штете коју услед тога претрпи. 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести 
другу уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза,  
као и тренутку престанка тих околности. 
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им  
биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 


