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Кикинда, јул 2018. 
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Наручилац: Град Кикинда 

Адреса: Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда 

Интернет страница/мejл: www.kikinda.org.rs 

ПИБ наручиоца 100511495 

Матични број наручиоца: 08176396 

Шифра делатности: 8411 

Особа за контакт: Одсек јавних набавки  

Телефон: 0230/410-195 

Радно време: 07,30-15,00 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке Добра 

Назив јавне набавке Набавка возила 

Набавка  није обликована по 

партијама 
- 

Редни број јавне набавке 48/2018 

Опис добара Моторна возила 

Ознака из Општег речника набавки 34100000 

Сврха спровођења набавке Набавка се спроводи ради закључења уговора 

Рок испоруке добара максимално 30 дана од дана закључења уговора 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

____________________________________________________________________ 

 
Позив за подношење понуда  

Упутство понуђачу како да сачини понуду 

Услови за учешће у поступку јавне набавке  

Упутство о доказивању обавезних и додатних услова 

Изјава о испуњености обавезних услова- Образац 1 

Изјава о испуњености обавезних услова (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

Изјава о испуњености обавезних услова (уколико се подноси заједничка понуда)  

Изјава о поштовању обавеза која произлазе из важећ прописа о заштити на раду, запошљавању и 

суловима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забранун 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  - Образац бр.2  

Образац понуде за - Образац бр.3 

Техничка спецификација- Образац бр. 4 

Структуре цене -Образац бр. 5 

Модел уговора –Oбразац бр.6 

Потврда за референце - Образац бр.7 

Збирна потврда за референце – Образац бр.8  

Изјава о независној понуди – Образац  бр.9 

Образац трошкова припреме понуде  – Образац 10  

Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења – Образац 11 

 

 

 Укупан број страна конкурсне документације: 47 страница  
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

Набавка возила, ЈН 48/2018 

 
Град Кикинда, (www.kikinda.org.rs ) као Наручилац, спроводи  поступак јавне набавке ради 
набавке добара: „Набавка возила“, на основу Одлуке о покретању  поступка мале вредности  бр. V-
404-1/2018-48 oд 02.06.2018. године. Набавка се спроводи у складу са чланом 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе 

ОРН: 34100000 – Моторна возила. 

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са краћим роком 
испоруке добара. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом 
ценом и истим роком испоруке добара, уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку 
жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом 
најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке добара, а које ће наручилац обавестити о 
времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће утврдити комисија за 
спровођење поступка јавне набавке.   

Не прихватају се понуде са варијантама. 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне 

документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини 

неисправном. 
Документација се може преузети: 

1) на интернет страници наручиоца: www.kikinda.org.rs  

2) на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за 

јавну набавку у  поступку мале вредности : „Набавка возила“ бр. 48/2018, , на адресу: Град 

Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда. На полеђини коверте понуђач даје своју 

пуну адресу, име и телефон особе за контакт. Понуђач је у обавези да на предњој страни коверте 

наведе и заводни број понуде. 

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене 

враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете 

неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне. 

Рок за подношење понуда је  27.07.2018.  године до 13 часова. 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 27.07.2018. године у 13:30 часова, у Град Кикинда, Трг 

српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, у присуству овлашћених представника понуђача. 

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са 

заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица 

понуђача, а предаје се Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

http://www.kikinda.org.rs/
http://www.kikinda.org.rs/
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Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015). 

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

комисији.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 48/2018. 

Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

Особа за контакт: 

 

Немања Радин,тел . :  064-868-8363 e-mail: javne.nabavke@kikinda.org.rs  

Радно време: 

Понедељак-петак 

07:30-15:00 ч 

http://www.kjn.gov.rs/
mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

за јавну набавку у  поступку јавне набавке мале вредности 

„Набавка возила“ 

Редни број јавне набавке: JN 48/2018 

 

 Понуда се подноси у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. На предметну јавну набавку ће се поред горе наведеног Закона, 

примењивати одредбе Закона о општем управном поступку, Закона о облигационим 

односима, Закона о финансијском лизингу, Одлуке о минималним условима за закључење 

уговора о финансијском лизингу и начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова 

који настају закључењем тог уговора („Сл. гласник РС“ бр. 61/2015) 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

        Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику. Сви обрасци, 

изјаве и документа који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су 

документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране 

овлашћеног судског тумача.  

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за подношење 

понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима наручиоца. 

  Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у 

складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 

68/2015).  

 

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

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

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

(чл.75. ст.1. тачка 1. Закона)  

 

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

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

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

кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тачка 2. Закона)  

 

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

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

ст.1. тачка 4. Закона)  
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4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тачка 

5. Закона) 

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. Закона).  

 

 

Упутство о доказивању обавезних услова  

Право учешћа у предметној јавној набавци имају сва физичка лица, предузетници и правна лица 

која испуњавају услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона понуђач доказује 

достављањем доказа из члана 77. Закона, односно доказа из члана 17, 18. и 19. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/15), а у свему у складу са конкурсном 

документацијом.  

 

Понуђач, у зависности да ли је регистрован као правно лице, предузетник односно ако наступа као 

физичко лице, доставља следеће доказе из члана 75. и 76. Закона за учешће у поступку јавне 

набавке:  

1. Услов: Да је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  

 

Докази за правна лица: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

надлежног привредног суда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе Понуђача.  

 

Докази за предузетника: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови групе понуђача.  

2. Услов: Да понуђач 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;  

 

Докази за правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
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Докази за предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 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; 

 

Докази за физичка лица: извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 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. 

Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе Понуђача. 

  

Докази не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре дана отварања понуда.  

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

Републике Србије или стране државе када има седиоште на њеној територији.  

 

Докази за правно лице: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

Доказ за предузетника: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

Доказ за физичка лица: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода.  

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

Доказ не може бити старији од 2 ( два) месеца пре отварања понуда.  

Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре 

из члана 78. Закона о јавним набавкама, исти није дужан да доказује испуњеност обавезних 

услова, осим обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 4) 

 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1)-4), понуђач може да докаже и 

попуњавањем обрасца бр. 1 – Изјаву о испуњености обавезних услова којом под кривичном и 

материјалном одговорношћу потврђује да испуњава услове.  

 

 

4. Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
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Доказ: Дозвола, односно решење Народне банке Србије којим се одобрава обављање послова 

финансирања путем лизинга (односи се на даваоца лизинга), у складу са чланом 13а Закона о 

финансијском лизингу („Сл. гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 – др. закони). 

Овај доказ не може бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 

 

 

Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јаве набавке, дефинисане чланом 76. став 1. и 2. Закона, и то:  

Додатни услов у погледу пословног капацитета: 

 
- Да је понуђач овлашћени продавац и сервисер за понуђена моторна возила 

 

Доказ: Копија потврде или другог званичног документа на срспком језику издат од стране 

произвођача или генералног увозника за територију РС као доказ да је овлашћени продавац и 

сервисер за понуђена моторна возила 

 
 

Уз понуду, Давалац лизинга је обавезан да изради и достави План отплате лизинга и 

Уговор о лизингу. Уколико понуда не садржи План отплате лизинга и Уговор о лизингу, 

иста ће се сматрати неприхватљивом. 

 

КВАЛИТЕТ: Наручилац захтева да понуђач уз своју понуду обавезно достави као доказ да 

нуди добра према захтевима из техничке спецификације: каталог, брошуру, технички 

лист, упутство произвођача опреме или неки други произвођачки документ. 

Доказ: Каталог произвођача за понуђена добра, техничког листа, упутства произвођача 

или неког другог произвођачког документа из кога се недвосмислено види да су понуђена 

добра у складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

  
Услови које мора да испуни и подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама; 

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  

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

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  

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

објављивања позива за подношење понуда  

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  
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Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл. 81. Закона о 

јавним набавкама: 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, а додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке набавке наведене у тачки 1, 2, 3 и 4. испуњавају заједно.  

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

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  

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

објављивања позива за подношење понуда  

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  

Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати 

засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички. 

 

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 о стручној оцени понуда 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, а у складу са чл. 79. Закона.  

 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказе из чл.75. ст.1. тачка 1.)  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. Испуњеност услова из члана 75. Закона, понуђач доказује 

документима које подноси уз понуду. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН и додатних услова из чл. 76. ЗЈН и конкурсне 

документације наручиоца.  

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

надлежних органа  

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.  

 

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 
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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 

прописан начин.  

 

ВАЖНО :  

 

1. Сваки од ових критеријума мора бити документован. Докази о испуњености услова могу се 

доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 

захтевати од Понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  

2. Приложену документацију оверити потписом и печатом и приложити по наведеном редоследу;  

3. Понуђач је дужан, да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,  

 

Признаваће се само референце документоване на захтевани начин из области за коју се понуда 

подноси. 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о 

испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда  ће 

бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака. 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

   Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који је саставни део 

конкурсне документације. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, 

али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или 

подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.  

             Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3, наведе да ли ће извршење јавне 

набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе 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 и правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
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 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

 У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 1) податке о члану групе који ће 

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

наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из 

конкурсне документације. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у 

затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку мале 

вредности  у   поступку: „Набавка возила “ бр. 48/2018, на адресу: Град Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, 23300 Кикинда. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, име и 

телефон особе за контакт. На предњој страни коверте је Понуђач дужан да наведе заводни број 

понуде. 

 Рок за достављање понуда је 27.07.2018. године, до 13 часова, без обзира на начин на који 

су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу 

бити враћена понуђачу. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

  

Јавно отварање понуда обавиће се 27.07.2018. године, у 13:30 часова у просторијама Град 

Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда., у присуству овлашћених представника 

понуђача. 

 Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији 

непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал 

издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и 

потписом одговорног лица понуђача. 

 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену 

понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Град 

Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, са назнаком: „Захтев за додатним 

информацијама или објашњењима конкурсне документације у  поступку јавне набавке бр. 48/2018, 

послати  електронском поштом на адресу:javne.nabavke@kikinda.org. rs  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном 

облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

           Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 07:30 до 15:30 часова. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити 

или допунити конкурсну документацију. 

Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим 

лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке 

преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а 

измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ТИП 1 – Техничке карактеристике  - 3 комада предметног возила 
 

Tip vozila: putničko vozilo  

Godina proizvodnje: 2018  

Generacija motora: Euro 6  

Vrsta pogonskog goriva: bezolovni benzin  

Snaga motora: 55kw-60kw  

Radna zapremina motora: 900 – 1100 cm3  

Broj cilindra: 3  

  

Dužina vozila: 3900 – 4025 mm  

Medjuosovinsko rastojanje: min. 2400 mm Zapremina 

prljažnog prostora: min. 330 litara  

Broj vrata: 5  

  

Garancija na vozilu: min 4 godine ili 120.000km  

Garancija na karoseriju: min 12 godina  

  

OPREMA:   

− vazdušni jastuci na strani vozača i suvozača  

− ABS, ESC,  

− start/stop sistem,  

− kontrola pritiska u pneumaticima, − 

manuelni klima uredjaj,  

− prednji podizači stakala,  

− el. podesivi retrovizori sa grejačima,  

− centralna brava sa daljinskom kontrolom,  

− fabrički radio aparat,  

− podesivo vozačevo sedište po visini,  

− čelične felne 14“ sa radkapnama, guma 175/70 R14  

− rezervni točak punih dimenzija − 

prednja svetla za maglu,  

− metalik boja po izboru poručioca.  
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Тип 2 – Техничке карактеристике -  1 комад предметног возила 

 

Tip vozila: putničko vozilo  

Godina proizvodnje: 2018  

Generacija motora: Euro 6  

Vrsta pogonskog goriva: dizel  

Snaga motora: min 85kw  

Radna zapremina motora: do 1600 cm3  

Broj cilindra: 4  

  

Dužina vozila: 4600 – 4700 mm  

Medjuosovinsko rastojanje: min. 2650 mm Zapremina 

prljažnog prostora: min. 590 litara  

Broj vrata: 5  

  

Garancija na vozilu: min 4 godine ili 120.000km  

Garancija na karoseriju: min 12 godina  

  

OPREMA:   

− vazdušni jastuci na strani vozača i suvozača, bočni vazdušni jastuci, vazdušne zavese  

− ABS, ESC,  

− start/stop sistem,  

− kontrola pritiska u pneumaticima,  

− manuelni klima uredjaj,  

− tempomat,  

− prednji i zadnji podizači stakala, − el. 

podesivi retrovizori sa grejačima,  

− centralna brava sa daljinskom kontrolom,  

− fabrički radio aparat,  

− podesivo vozačevo sedište po visini, − čelične 

felne 16“ sa radkapnama,  

− rezervni točak punih dimenzija − 

prednja svetla za maglu,  

− metalik boja po izboru poručioca.  

 

 

 

Гарантни рок за оба возила: минимум 4 године или пређених 120.000 километара 

Гарантни рок на боју (фарбу и лак): минимум 3 године 

Гарантни рок на каросерију од корозије – минимум 12 година 
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Начин плаћања: Финансијски лизинг на 36 месеци, учешће 30% од бруто вредности 

предмета лизинга. 
 

ЦЕНА 

 

 Цена мора бити исказана у еврима, без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (цена предмета набавке, испорука, царина и 

сл).  

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  

наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену 

приликом давања понуде.  

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем 

структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у 

еврима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке. 

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

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  

Законa  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних делова које 

сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3 наведе рок важења понуде. Понуда 

мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) 

таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће Понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

            Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 10, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева 

дефинисани су Обрасцу понуде – Образац 3. 

 Плаћање ће се вршити путем финансијског лизинга. 

 Плаћање ће се вршити уплатом на рачун даваоца лизинга. 

Укупно плаћање чини: 

 а) Учешће  30% од бруто вредности предмета лизинга 

б) преостали износ у 36 месечних рата 

в) плаћање ће се вршити у динарима по средњем курсу НБС на да уплате 

  

Наручилац ће предмет лизинга плаћати путем финансијског лизинга на 36 лизинг 

рата у складу са прихваћеним Обрачуном лизинг накнаде и прихваћеним Обрачуном 

других трошкова који настану закључењем Уговора о финансијском лизингу као и 

прихваћеним Планом отплате који му се достави уз понуду. 

Наручилац обавештава понуђаче да ће започети плаћање по испоруци предмета 

лизинга, а у свему према Плану отплате који му достави Давалац лизинга. Опис услова 

плаћања одређен је Моделом уговора. 
 

  

РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

 Рок испоруке добара наводи понуђач и он не може бити дужи од 30 дана од дана 

закључења уговора о јавној набаци. Место испоруке је Градска управа Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, Кикинда. 

 

 ГАРАНЦИЈА 

 

 Гаранција за сва нова возила: минимум 4 године или пређених 120.000 километара, 

гарантни рок на боју (фарбу и лак): минимум 3 године, гарантни рок на каросерију од 

корозије – минимум 12 година. 
 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

Понуда мора да садржи: 

Изјава о испуњености обавезних услова- Образац 1 

Изјава о испуњености обавезних услова (уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем) 

Изјава о испуњености обавезних услова (уколико се подноси заједничка понуда)  

Изјава о поштовању обавеза која произлазе из важећ прописа о заштити на раду, 

запошљавању и суловима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине, 

као и да нема забранун обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  - 

Образац бр.2  

Образац понуде  - Образац бр.3 
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Техничка спецификација- Образац бр. 4  и сва наведенеа документа која прате Образац 

техничких спецификација  којима се  доказује да понуђена  основна   возила и надградње  и 

испуњавају  захтеване техничке  карактеристике. 

Структуре цене -Образац бр. 5 

Модел уговора –Oбразац бр.6 

Потврда за референце –Образац бр.7 

Збирна потврда за референце – Образац бр.8  

Изјава о независној понуди – Образац  бр.9 

Образац трошкова припреме понуде  – Образац 10/доставља се само у случају да их 

понуђач захтева.  

Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења – Образац 11 

 

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 
 Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са 
краћим роком испоруке добара. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном најнижом ценом и истим роком испоруке добара, уговор ће бити додељен понуђачу 
путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели 
прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке добара, а које 
ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће 
утврдити комисија за спровођење поступка јавне набавке.   

 

 

СТРУЧНА ОЦЕНА 

 

 Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и 

стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације. 

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној 

фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је 

понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или 

општини за доказе о испуњености услова.  

 

ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТИВНЕ 

РЕФЕРЕНЦЕ 

 

           Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим 

потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 
Конкурсна документација јавне набавке  ЈН бр. 48/2018 

страна 19 од 47 
 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда. 

           Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак. 

 

 

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. 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

 Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, 

захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог 

подизвршиоца. 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду. Одлука са образложењем, подацима из Извештаја о стручној оцени понуда и упутством о 

правном средству ће бити донета у оквирном року од 25 дана од дана отварања понуда и 

наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
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ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

 

 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом 

пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка 

или касније. 

 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 

садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке 

који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

              Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 

           Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. 

 Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену 

меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност 

трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за 

регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 

бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста 

има важност трајања 10 (десет) дана дуже од истека гарантном рока. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за 

регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. 
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Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 

ЛИЗИНГ 

Лизинг се уговара на период 36 месеци. 

Наручилац ће у року од 10 (десет) дана по истеку рока за подношење Захтева за 

заштиту права доставити Уговор о предметној јавној набавци Носиоцу посла на 

потписивање, као и обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу добара да су дужни да 

потпишу Уговор о испоруци предмета лизинга. 

Давалац лизинга и Испоручилац добара су дужни да Уговор о испоруци предмета 

потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Наручиоца, а најкасније у року од 5 

(пет) дана од пријема истог. 
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из 

прихваћене понуде: 

1.назив произвођача предмета лизинга, марку, тип и годину производње 

2.комерцијалне елементе (јединичну цену, место, начин и рок испоруке предмета 

лизинга, гарантни рок, овлашћени сервис, и обавезну документацију при испоруци) 

Уговорне стране Уговором о испоруци у складу са својим Споразумом о 

заједничком наступу морају конкретизовати своје међусобне одговорности као и 

заједничке и појединачне одговорности према Наручиоцу у вези са реализацијом 

Уговора о финансијском лизингу, посебно одговорност за материјалне недостатке 

на предмету лизинга. 

Потписан Уговор о испоруци  предмета лизинга доставља се истог дана  

Наручиоцу на одобрење. 

Наручилац ће одобрити Уговор о испоруци његовим потписивањем без примедби. 

Наручилац и Давалац лизинга ће најкасније до уговореног рока испоруке предмета 

лизинга закључити Уговор о финансијском лизингу. Уз Уговор се доставља и План 

отплате. 

Лизинг накнада уговара се у еврима прерачунато по средњем курсу НБС-а на 

дан плаћања, са фиксном каматном стопом. Уговорена накнада и каматна стопа током 

важења Уговора о финансијском лизингу не могу се мењати ни по ком основу. 

 

Наручилац ће вршити плаћање својих финансијских обавеза на начин и у роковима 

који одреди Давалац лизинга својим Планом отплате. По уплати обавеза по закљученом 

Уговору о финансијском лизингу Наручилац искључује било какву своју одговорност за 

плаћање предмета лизинга његовом Испоручиоцу добара. 

Давалац лизинга искључиви је власник предмета лизинга у периоду важења 

Уговора о финансијском лизингу. Ово своје право он стиче по основу Уговора о 

испоруци. 

Наручилац по уплати последње рате лизинг накнаде, уплаћује и откупну цену 

предмета лизинга, у висини дефинисаној уговором о финансијском лизингу, и  постаје 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 
Конкурсна документација јавне набавке  ЈН бр. 48/2018 

страна 22 од 47 
 

искључиви власник предмета лизинга. 

Наручилац није креирао образац Плана отплате финансијског лизинга будући да је 

његова форма и обавезна садржина предвиђена Упутством за примену одлуке о 

минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину 

исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 91/2010).  

Давалац лизинга је обавезан да изради и достави План отплате.  

План отплате се доставља уз Уговор о финансијском лизингу и мора бити у складу 

са Планом отплате који је достављен Наручиоцу уз понуду из поступка јавне набавке. 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

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

складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији.  Подносилац захтева за заштиту права је 

дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 

840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка 

административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 48/2018. Детаље о 

уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Захтев за заштиту права се доставља мејлом (javne.nabake@kikinda.org.rs), 

непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Град Кикинда, Трг 

српских добровољаца 12, 23300 Кикинда. 

 

Уколико заинтересовано лице достави Захтев за заштиту права мејлом, непосредно 

или препорученом пошиљком радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 

07:30 сати до 15:30 сати, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и 

примљен. 

Уколико заинтересовано лице достави Захтев за заштиту права непосредно или 

препорученом пошиљком у складу са ЗУП-ом дан предаје поднеска Пошти се сматра 

даном предаје,  примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико заинтересовано лице достави Захтев за заштиту права мејлом радним 

даном након истека радног времена наручиоца то јест након 15:30 сати  примљени захтев 

ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Уколико заинтересовано лице достави Захтев за заштиту права мејлом у данима 

када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника) примљени захтев ће 

се евидентирати првог радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07:30 сати 

до 15:00 сати. 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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          За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 

57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља), као и 

други позитивни прописи Републике Србије. 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 
Конкурсна документација јавне набавке  ЈН бр. 48/2018 

страна 24 од 47 
 

 

Образац 1. 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да испуњава обавезне 

услове за учешће у  поступку јавне набавке мале вредности добра: „Набавка возила“, редни број 

јавне набавке Jn 48/2018 прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

 Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после доношења 

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

на прописан начин. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 
Конкурсна документација јавне набавке  ЈН бр. 48/2018 

страна 25 од 47 
 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, понуђач даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

  

Понуђач _______________________________________________ из __________________, Улица 

__________________________________ број _____  изјављује да подизвођач 

_______________________________ из _____________________________________ да испуњава 

обавезне услове за учешће у  поступку јавне набавке  мале вредности добра: „Набавка возила“, 

редни број јавне набавке Јн 48/2018  прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама.  

НАПОМЕНА: 

 Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени  подизвођача у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после 

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

документује на прописан начин. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, члан групе даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

(уколико се подноси заједничка понуда) 

  

Члан групе ____________________________________ из __________________, Улица 

__________________________________ број _____  изјављује да  да испуњава обавезне услове за 

учешће у  поступку јавне набавке мале вредности  добра: „Набавка возила“, редни број јавне 

набавке Јн 48/2018 прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

 Члан групе се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после доношења 

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

на прописан начин. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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Образац 2. 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у  поступку јавне набавке  мале вредности добара: 

„Набавка возила“, редни број јавне набавке Јн 48/2018. 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да је подизвођач 

__________________________________ из ____________________________  поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у  поступку јавне набавке мале вредности  добара: 

„Набавка возила“, редни број јавне набавке Јн 48/2018. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, члан групе даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Члан групе _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Члан групе изјаву даје ради учествовања у  поступку јавне набавке  мале вредности добара: 

„Набавка возила“, редни број јавне набавке Јн 48/2018. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати
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Образац 3. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -  

за јавну набавку у  поступку јавне набавке мале вредности 

Набавка возила, бр. Јн 48/2018 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Број ____________ од ____. ____. _______. године 
(обавезно уписати број и датум понуде) 

 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда 

 

 

А) Навести податке о понуђачу: 

 

1. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

1. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 
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2. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

3. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

2. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

3. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 
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Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

М.П. 
 

Напомена: 

Навођењем електронске адресе (e mail) понуђач прихвата електронску пошту као средство комуникације са 

наручиоцем, као најекономичније, најпрактичније и најцелисходније, и обавезује се да у комуникацији 

поступа у складу са Начелним правним ставом бр. 13 заузетим на општој седници од 14.04.2014. год. 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, а у вези члана 20. ЗЈН. (извор: Билтен 

правне праксе бр. 1/14) 

 

Укупна понуђена цена у еврима без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена у еврима са ПДВ-ом  
 

 

Словима 
 

 

Рок испоруке доабра (не може бити дужи од 30 од 

дана закључења уговора): 
 

Место испоруке предметних добара 
Град Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, 23300 Кикинда.  

Рок плаћања Плаћање путем финансијског лизинга 

Рок важења понуде: 

(најмање 90 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: 
Према моделу уговора и Планом 

отплате 
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Образац 4 

Техничка спецификација за возила 

ТИП 1 – Техничке карактеристике  - 3 комада предметног возила 
 

Tip vozila: putničko vozilo  

Godina proizvodnje:2018  

Generacija motora: Euro 6  

Vrsta pogonskog goriva: bezolovni benzin  

Snaga motora: 55kw-60kw  

Radna zapremina motora: 900 – 1100 cm3  

Broj cilindra: 3  

  

Dužina vozila: 3900 – 4025 mm  

Medjuosovinsko rastojanje: min. 2400 mm Zapremina 

prljažnog prostora: min. 330 litara  

Broj vrata: 5  

  

Garancija na vozilu: min 4 godine ili 120.000km  

Garancija na karoseriju: min 12 godina  

  

OPREMA:   

− vazdušni jastuci na strani vozača i suvozača  

− ABS, ESC,  

− start/stop sistem,  

− kontrola pritiska u pneumaticima, − 

manuelni klima uredjaj,  

− prednji podizači stakala,  

− el. podesivi retrovizori sa grejačima,  

− centralna brava sa daljinskom kontrolom,  

− fabrički radio aparat,  

− podesivo vozačevo sedište po visini,  

− čelične felne 14“ sa radkapnama, guma 175/70 R14  

− rezervni točak punih dimenzija − 

prednja svetla za maglu,  

− metalik boja po izboru poručioca. 
 

Тип 2 – Техничке карактеристике -  1 комад предметног возила 
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Tip vozila: putničko vozilo  

Godina proizvodnje:2018  

Generacija motora: Euro 6  

Vrsta pogonskog goriva: dizel  

Snaga motora: min 85kw  

Radna zapremina motora: do 1600 cm3  

Broj cilindra: 4  

  

Dužina vozila: 4600 – 4700 mm  

Medjuosovinsko rastojanje: min. 2650 mm Zapremina 

prljažnog prostora: min. 590 litara  

Broj vrata: 5  

  

Garancija na vozilu: min 4 godine ili 120.000km  

Garancija na karoseriju: min 12 godina  

  

OPREMA:   

− vazdušni jastuci na strani vozača i suvozača, bočni vazdušni jastuci, vazdušne zavese  

− ABS, ESC,  

− start/stop sistem,  

− kontrola pritiska u pneumaticima,  

− manuelni klima uredjaj,  

− tempomat,  

− prednji i zadnji podizači stakala, − el. 

podesivi retrovizori sa grejačima,  

− centralna brava sa daljinskom kontrolom,  

− fabrički radio aparat,  

− podesivo vozačevo sedište po visini, − čelične 

felne 16“ sa radkapnama,  

− rezervni točak punih dimenzija − 

prednja svetla za maglu,  

− metalik boja po izboru poručioca.  

 

 

Гарантни рок за оба возила: минимум 4 године или пређених 120.000 километара 

Гарантни рок на боју (фарбу и лак): минимум 3 године 

Гарантни рок на каросерију од корозије – минимум 12 година 
 

Образац 5 
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Образац структуре цене 

 

 

Сва понуђена возила су нова и некоришћена. 

 

Место:________________   М.П.  Потпис одговорног лица понуђача 

Датум:______________. год.      ______________________ 

 

Напомена: Понуђена добра морају  да испуњавају  све минимално постављене захтеве из 

техничке спецификације и документа којима доказује квалитет добара , те уколико се утврди да не 

одговора траженом, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Понуђач прилаже Уговор о финансијском лизингу уз понуду. Уговор се прилаже у форми 

понуђача. 

Напомена: У укупну понуђену цену су поред предметних добара урачунати сви остали зависни 

трошкови извршења предмета ове јавне набавке (укупан износ камате за период трајања лизинга- 

36 месеца, укупан износ ПДВ-а на камату, трошкови уписа Уговора у регистар финансијског 

лизинга – АПР, трошкови кредитног бироа и сл.) 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена 

без ПДВ-а за свако тражено добро; 

 у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“, уписато колико износи јединична цена 

са ПДВ-ом 

Р. бр. Предмет 
Јед. 

Мере 
Количина 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-

а 

Јед. Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупнa 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4*5) 9 (4*7) 

1. Тип 1 возила ком 3 
     

2. Тип 2 возила ком 1 
     

УКУПНО 
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 у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки 

тражени артикал, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим 

количинама;  

 у вертикалну колону „Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати укупну цену са ПДВ-а за сваки 

тражени артикал, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим 

количинама; 

 у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих 

возила
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Образац 6 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ ВОЗИЛА  

 

 Закључен између:  

  

ГРАД КИКИНДА, са седиштем у Кикинди, Улица Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 

23300 Кикинда., које заступа градоначелник Павле Марков . (у даљем тексту: Наручилац добара 

– Прималац лизинга), 

  

_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац добара) и 

 

_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Давалац лизинга) и 

 

Заједнички назив за све учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ. 

 

   

 Подаци о Наручиоцу добара:        Подаци о Испоручиоцу добара:    Подаци о Даваоцу лизинга 

 

ПИБ: 100511495 ПИБ:  

 

ПИБ:  

 
Матични бр: 08176396 Матични бр.:  

 

Матични бр.:  

 

Број рачуна: 840-12640-38 Број рачуна:  

 

Број рачуна:  

 
Телефон: 0230-410-195 Телефон:  

 

Телефон:  

 
Телефакс: - 

 
Телефакс:  Телефакс:  

Е-mail: 

јаvne.nabavke@kikinda.org.rs 
 

 

E-mail: E-mail: 
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 ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац добара – Прималац лизинга је Одлуком о додели уговора бр ______ од 

___________ године (попуњава Наручилац),  изабрао понуду бр. _________ од ___________  након  

спроведеног поступка  јавне  набавке број Jн 48/2018. 

 

 

 

 

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

 Предмет уговора је набавка возила према техничкој спецификацији из понуде. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда понуђача бр. ________ од ____________  године и  

техничка спецификација са обрасцем структуре цена. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 3. 

 

Цена за нова  возила износи: 

- Цена возила износи ________________ евра без обрачунатог ПДВ-а, односно 

_____________ евра са обрачунатим ПДВ-ом. 

- Понуђена цена набавке добара путем финансијског лизинга износи: 

_______________ динара/евра (уписати понуђени износ из обрасца понуде) 
 

Плаћање набавке возила из члана овог уговора се врши путем финансијског 

лизинга, учешће 30%, а остатак на 36 једнаких месечних рата, а према заједничкој понуди 

понуђача број __________ од ____________ која чини саставни део Уговора. 

 
 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗЕБЕЂЕЊА 
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Члан 4. 

Испоручилац предмета лизинга се обавезује да приликом потписивања уговора достави на 

име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне 

вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од 

дана истека рока за извршење уговорене обавезе (испоруке возила). Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо насловљенo на ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин. Уз 

меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне 

банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће меницу вратити по истеку 

наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року бланко сопствену меницу на износ 10% укупне 

вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од 

истека гарантном рока. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити 

достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани 

захтев понуђача. 

 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

Члан 5. 

Наручилац добара ће у року од 10 (десет) дана по истеку рока за подношење 

Захтева за заштиту права доставити Уговор о предметној јавној набавци Носиоцу посла на 

потписивање, као и обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу добара да су дужни да 

потпишу Уговор о испоруци предмета лизинга. 

 

Давалац лизинга и Испоручилац добара су дужни да Уговор о испоруци предмета 

лизинга потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Наручиоца добара, а најкасније 

у року од 5 (пет) дана од пријема истог. 

 

Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из 

прихваћене понуде: 

- Назив произвођача предмета лизинга, марку, тип и годину производње 
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- Комерцијалне елементе (цену, место, начин и рок испоруке предмета лизинга, 

гарантни рок, овлашћени сервис, рок обуке руковаоца и обавезну документацију 

при испоруци). 

- Одредбу да је Давалац лизинга једини власник предмета лизинга за време трајања 

- Уговора о финансијском лизингу 

- Потписани Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се Примаоцу лизинга на 

потписивање односно на давање сагласности. 

- Потписан Уговор о испоруци је услов за закључење Уговора о јавној набавци. 

 

Закључен Уговор о испоруци постаје саставни део закљученог Уговора из поступка 

јавне набавке. 
 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да ће најкасније до испоруке предмета лизинга 

закључити Уговор о финансијском лизингу. Уговор о финансијском лизингу мора се у 

свему усагласити са овим Уговором и Планом отплате. 

 

Закључени Уговор о финансијском лизингу постаје саставни део закљученог 

Уговора из поступка јавне набавке. 
 

Члан 7. 

Наручилац добара ће плаћати лизинг накнаде и друге трошкова који настају по 

закључењу Уговора о финансијском лизингу на начин, у року и под условима одређеним 

Уговором о финансијском лизингу предвиђеним чланом 6. и Планом отплате. 
 

Члан 8. 

Наручилац добара искључује сваку своју одговорност за плаћање предмета лизинга 

према његовом Испоручиоцу осим у случају да не изврши своје финансијске обавезе 

према Даваоцу лизинга предвиђене Уговором о финансијском лизингу закљученом по 

испоруци предмета лизинга. 
 

Члан 9. 

Давалац лизинга током трајања Уговора о лизингу не може мењати ни један од 

елемената на основу кога је утврђен Обрачун лизинг накнаде и обрачун других трошкова 

који настају закључењем овог Уговора. 
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 ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА 

 

Члан 10. 

 

 Испоручилац добара се обавезује да ће возила  испоручити  у року од ____  дана  (највише 

30) од  дана  закључења овог Уговора. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

 

Члан 11. 

 

Испорука моторних возила из члана Уговора изврши ће се у седишту Наручиоца 

добара (Примаоца лизинга) у Кикинди,  Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда.уз 

присуство представника Наручиоца добара (Примаоца лизинга), Испоручиоца добара и 

Даваоца лизинга, о чему ће одмах бити сачињен записник о примопредаји, који ће 

потписати сва три представника. 

Испоручилац добара ће приликом примопредаје примаоцу лизинга предати 

сервисне књижице са наведеним овлашћеним сервисом.  

За материјалне недостатке добра Наручиоцу добара одговара Испоручилац добара. 

Испоручилац се обавезује да добро испоручи у складу са квалитетом који је дат у 

прихваћеној понуди. 

 
 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 

 

Члан 12. 

 

Записник о примопредаји из члана 11. овог уговора садржи: пословно име и 

седиште Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, број и датум уговора о лизингу по 

коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. 

Записником о примопредаји утврдиће се да ли испоручени предмет лизинга 

испуњава захтеване техничке и функционалне карактеристике, захтевани квалитет, да ли 

је испоручен у уговореном року и да ли је достављена комплетна и исправна 

документација. 

Записник о примопредаји потписаће представници Примаоца лизинга и 

Испоручиоца предмета лизинга. 

Записником о примопредаји утврдиће се: 

 

1. околност да ли испоручени предмет лизинга испуњава техничке, функционалне 

карактеристике односно да ли испуњава захтевани квалитет. 

У случају да испоручени предмет лизинга не испуњава захтеване карактеристике, 

Записником о примопредаји констатоваће се о каквим се недостацима ради и да ли су они 

отклоњиви или неотклоњиви. 
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У случају да се при примопредаји утврди да испоручени предмет лизинга има 

неотклоњиве недостатаке вратиће се Испоручиоцу, а Записником о примопредаји 

констатоваће уочени неотклоњиви недостаци. 

Уколико се при примопредаји утврди да испоручени предмет лизинга има отклоњиве 

недостатаке Прималац лизинга ће извршити рекламацију таквих недостатака, а Записн 

иком о примопредаји констатоваће се уочени отклоњиви недостаци и рок за њихово 

отклањање. Крајњи рок за отклањање отклоњивих недостатака је 5 дана. По отклањању 

отклоњивих недостатака Прималац лизинга ће преузети предмет лизинга на начин 

предвиђен овим Уговором. 

 

2. околност о поштовању уговореног рока за испоруку тј. да ли је испорука извршена 

благовремено, а у случају кашњења констатова ће се доцња и изражава ће се бројем дана. 

 

3. околност да ли је Примаоцу лизинга при испоруци достављена комплетна и 

исправна документација и да ли је на предмету лизинга урађен „нулти" сервис. 

 

Комплетну документацију сачињава: 

- Упутства за руковање и одржавање предмета лизинга 

- Каталог резервних делова 

- Сервисна књижица за отклањање неисправности у га рантном року 

- Комплетна документација неопходна за регистрацију предмета лизинга укључујући 

и извршен технички преглед 

- Фактура за испоручене предмет лизинга (у три примерка) 

 

У случају достављања некомплетне или неисправне документације Записником о 

примопредаји утврдиће се недостајућа и неисправна документација и рок за њено 

достављање. По потпису Записника о примопредаји предмета лизинга без примедби 

целокупна одговорност за његово држање и коришћење прелази на Примаоца лизинг  
 

 

 

 ГАРАНЦИЈА 

Члан 13. 

 

Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у 

гарантном листу који Испоручилац предаје Наручиоцу добара (Примаоц лизинга) у 

моменту испоруке возила заједно са сервисним књижицама, Упутством за употребу 

возила на српском језику и осталом документацијом. 

Редовно одржавање у гарантном року врши ће се у у времену и интервалима како је 

предвиђено сервисним књижицама. 

Дужина гарантног периода не може бити мања од ми нималног гарантног рока 

дефинисаног у  Техничкој спецификацији и то: 

Гаранција за возила: 
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- минимум ______ (најмање 4) године или 120.000 километара 

- минимум ______ (најмање  3) године на фарбу и лак 

- минимум ______ (најмање 12) година на каросерију од корозије 

морају бити прецизирани у гарантном листу који се доставља Наручиоцу добара 

(Примаоцу лизинга) са сервисним књижицама у моменту примопре даје возила. Гарантни 

рокови почињу да теку од датума испоруке добара. 

У току трајања гарантног периода Наручилац добара (Прималац лизинга) је 

обавезан да врши редовно одржавање у временским интервалима који су предвиђени 

сервисним књижицама. 

У току трајања гарантног периода Испоручилац добара се обавезује да све кварове 

који се појаве поправи на сопствени терет у року од 10 дана. 

У случају да то не уради у предвиђеном року, Испоручилац добара је дужан да 

обезбеди адекватну замену возила по истеку наведеног рока из става 6. овог члана, све док 

се квар коначно не отклони. 
 

 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Овај Уговор важи 36 месеци, ступа на снагу даном његовог потписивања и траје до 

уплате последње лизинг рате. 

 

Уговор о јавној набавци престаје да важи пре рока из става 1. у случају: 

- да се активира финансијска гаранција за добро извршење посла у пуном износу 

- да предмет лизинга буде уништен неким слу чајем више силе 

- раскида Уговора о финансијском лизингу закљученом по испоруци предмета 

лизинга  

 

Уговорне стране сагласно констатују да су овим Уговором дефинисале опште 

параметре међусобне пословне сарадње, која ће се, након закључења овог Уговора, 

реализовати закључењем посебних: 

- Уговора о испоруци између Даваоца лизинга и Испоручиоца добара на које ће своје 

одобрење дати Наручилац  

- Уговора о финансијском лизингу између Даваоца лизинга и Наручиоца добара (Примаоц 

лизинга) на основу важе ћег Закона о финансијском лизингу. 

- Наручилац добара (Прималац лизинга) се обавезује да ће на захтев Даваоца лизинга 

доставити сву документацију потребну за закључење уговора о финансијском лизингу. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

У случају да нешто није предви ђено овим Уговором, примењују се одредбе Закона 

о облигационим односима. 
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Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по два за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

Наручилац- прималац лизинга  Испоручилац добара  Давалац лизинга 

Град Кикинда                                           Предузеће   

 

_____________________  _____________________ ____________________ 

 Павле Марков 

 

  

НАПОМЕНА:  

Обавеза понуђача је да уз Понуду Наручиоцу добара (Примаоцу лизинга) достави: 

1. Модел Уговора о испоруци добара 

2. Модел Уговора о финансијском лизингу – уговор се доставља у форми лизинг куће и 

није прописан документацијом 

3. План отплате 
 

                    

    НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  бити закључен,  

као  и  да  ће  Наручилац,  ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, након што  му  је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  

доказ  негативне рефренце. 
Понучађ / понуђачи су дужан да Модел уговора попуни/е, потпише/у и овери/е печатом, 

чиме потврђује/у да је/су сагласан/и са садржином Модела уговора. 
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Образац 9.  

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно, без 

договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима у  јавну набавку мале вредности  

добара, „Набавка возила“, за потребе  наручиоца Града Кикинде, Ул. Трг српских добровољаца 

12,, број јавне набавке Јн 48/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:______________. год.      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 
Конкурсна документација јавне набавке  ЈН бр. 48/2018 

страна 46 од 47 
 

Образац 10. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број 

_______ од _______________.  године, у поступку јавне набавке: „Набавка возила“, редни број 

јавне набавке  ЈН 48/2018  сносио следеће трошкове: 

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ 

структура трошкова) 

1. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

2. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

3. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

4. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара. 

 

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара. 

НАПОМЕНА: 

 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 8, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:______________. год.      ______________________ 
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Образац 11. 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, уколико наша понуда 

буде оцењена као најповољнија у  поступку јавне набавке мале вредности : Набавка  возила, бр. ЈН 48/2018 

приликом потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу за добро извршење посла,  на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а са роком 

важности 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница ће бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ћемо доставити попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо. Уз меницу ће бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне 

банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму. 

  

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, уколико наша понуда 

буде оцењена као најповољнија у  поступку јавне набавке мале вредности : Набавка  возила, бр. ЈН 48/2018  

приликом потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу за отклањање недостатака у гарантном року,  на износ 10% укупне вредности уговора без 

урачунатог ПДВ-а са роком важности 10 (десет) дана дуже од дана истека гарантног рока. Меница ће бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ћемо доставити попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо. Уз меницу ће бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне 

банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:_______________. год.      ______________________ 

 

 

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који 

је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 

 


