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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН бр. 

21/2020, бр. 400-1781/20 од 30.06.2020.год. и Решења о образовању комисије, бр. 020-

88/20 од 30.06.2020.год., припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку добара за спровођење мера популационе политике у 

2020.години  
      ЈН бр. 21/2020 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна  

I Општи подаци о јавној набавци 3  

II Подаци о предмету јавне набавке 3  

III Рок и место испоруке, врста, техничке карактеристике, 
квалитет и опис добара 4 

 

  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке          9  

V Упутство како се доказује испуњеност услова 12  

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 15  

VII Образац понуде 23  

VIII Модел уговора 32  

IX Образац трошкова припреме понуде 40  

X Образац изјаве о независној понуди 41  

XI Образац изјаве из чл.75.став 2.Закона 42  

 

Напомена:  
Конкурсна документација укупно броји 42 стране и свака страна конкурсне 
документације означена је редним бројем (од 1 до 42). 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: Општина Врњачка Бања – Општинска управа   
Адреса: улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 
Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.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 набавкe  мале вредности су добра за спровођење мера популационе 
политике у 2020.год., сходно Уговору о суфинансирању који је Општина закључила са 
Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, 
бр. 110-38/20 од 02.03.2020.године. 
 
4. Контакт лице: 
Лице за контакт:  
Сузана Црноглавац,  дипл.ек, службеник за јавне набавке 
Ружица Митровић, дипл.ек., 
Е - mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs 
Telefon: 036/601-204 

 
Број факса: 0 3 6 / 6 1 1 - 3 0 7 ,  6 1 2 - 6 2 4 ,  у з  н а з н а к у  „ з а  ј а в н е  н а б а в к е “ . 
 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
 

1. Предмет јавне набавке:   
Предмет јавне набавке мале вредности су добра за спровођење мера популационе 
политике у локалној самоуправи у 2020.год., ЈН бр. 21/2020. 
 
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 

 
34110000-путнички аутомобил  

31600000-Електрична опрема и апарати 

 

2.Партије:  
 
Предмет набавке је обликован у 2 (две) партије, и то: 

- Партија 1 – набавка опреме за централну кухињу и вешерај; 
- Партија 2 – набавка аутомобила. 

 

Набавка је обликована по партијама, при чему свака партија чини засебну целину. Понуда 

се може поднети за једну или више партија и треба да буде поднета тако да се свака 
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партија може оценити као независна целина. 
Било да се понуда подноси за једну или више партија, докази о испуњености обавезних 

услова се достављају у једном примерку. 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА 

Партија 1  

- Парноконвекцијска пећница и професионални ваљк за пеглање.  

Техничка спецификација 

1.Парно-конвекцијска пећ, електрична капацитета 10 x GN 1/1  

• Са уграђеним генератором свеже паре, ефикасним регулатором паре и најкраћим 

временом загревања,без потребе за додавањем воде, који омогућава очување 
витамина и минерала у намирницама, и спречава сушење истих и у доњем опсегу 

температуре; 
• Апарат треба да има 5 медија термичке обраде, са температурном функцијом од 30 

°C  до 300 °C; 

• Пара 30 -130°C, врућ ваздух – 30 – 300°C , комбинација 30 – 300°C ; уз могућност 
рада без временског ограничења; 

• Варио кување 30 – 99°C, за фино кување, бланширање, кување вакумиране хране, 
одлеђивање, укувавање и конзервирање воћа и поврћа, и осталих деликатних и 

остељивих намирница. 
• Предгрејавање на 300 C са једноставном сигнализацијом да је процес завршен 

аутомтским гашењем сијалице у комори. 

• Могућност програмирања рецептура и програма припреме намирница, сваки са по 

максимално 12 могућих корака. 
• Финишинг за регенерацију хране на температуру послуживања, без стварања 

тврдих рубова на храни и стварања конденза на тањирима и гастро посудама. 
• Прецизно мерење и регулација влажности уз помоћ сензора за мерење и 

аутоматском регулацијом у комори за термичку обраду намирница, сходно врсти и 

количини истих,уз могућност индивидуалног прилагођавања одређеној врсти 

намирница, и при максималној искоришћености капацитета; 5 степена 
подешавања и контрола; 

• Могућност прецизног дозирања енергије која је потребна намирници, 

• Аутоматизација индивидуалних токова термичке обраде и могућност покретања 
једноставним притиском на дугме и вишестепене токове; 

• Два вентилатора са 5 брзина ветилатора уз могућност програмирања, и за 
деликатне намирнице уз правилну брзину кружења ваздуха; 

• Систем динамичне турбуленције ваздуха за равномерно ширење и расподелу 

топлоте и код максималне искоришћености капацитета и равномерно термички 

обрађене намирнице од првог до последњег нивоа;  
• Cool Down систем за брзо и безбедно хлађење унутрашњости коморе; 
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• Аутоматски систем чишћења са еко средствима у чврстом стању без фосфата и 

фосфора, са три програма у зависности од степена запрљања  
• Аутоматски систем одстрањивања воденог каменца из генератора паре и 

унутрашњости уређаја 
• Сервисно дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју, и 

упутством за брзо отклањање лакших кварова у пар корака до доласка овлашћене 
сервисне службе. 

• Могућност повезивања са рачунаром или преко мобилне апликације, за брже, 
једноставније и погодније руковање уређајем , преко wи-фи интернет конекције, за 
бележење и документовањe HACCP –  процеса припреме, уз могућност 
екстраховања у PDF формату једноставним притиском на дугме или  преко USB-a 

потпуно једноставно и до 40 дана ретроактивно. 

• Интегрисано центрифугално аутоматско издвајање масноће за одржавање чистог 
ваздуха у пећници, без употребе филтера за скупљање сувишне масноће.  

• Уграђена сонда за мерење температуре у средишту производа са алатком за 
правилно позиционирање производа 

• Интегрисани прекидач за укључивање и искључивање уређаја. 
• Дугме за избор режима припреме и контроле кувања, одвојено контролисање 

температуре, температуре сонде и подешавање времена.  
• Дигитални испис температуре и осталих параметара. 
• Интегрисани ручни туш за чишћење са повратном аутоматиком намотавања, 

вишестепено извлачење и аутоматиком за затварање воде. 
• Интегрисана кадица за кондез на вратима уређаја. 
• Интегрисана кочница вентилатора, аутоматско заустављање рада вентилатора 

(мотора) приликом отварања врата. 
• Врата уређаја са дуплим стаклом , вентилацијом и топлотном изолацијом, уз 

могућност отварања унутрашњег стакла зарад лакшег чишћења и мањим распоном 

отварања и мањим губитком енергије приликом отварањаврата пећнице. 
• LED осветљен дисплеј видљив и са веће удаљености; 

• USB прикључак; 

• VDE сертификат за безбедну употребу уређаја, или одговарајући; 

• CE сертификат;  
• ISO 9001:2015 од произвођача понуђене опреме; 
• ISO 14001:2015 од произвођача понуђене опреме;  
• Могуће пуњење по дужини за посуде GN 1/1 ; 1/2 ; 2/3; 1/3; 2/8 

• Прикључна снага max 18,9 kW 

• Осигурачи 3 x 32 A 

• Димензијe max : 

• Ширина 850 mm X Дубина 842 mm X Висина 1.014 mm 

 

- Додатна опрема 

 

• Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива 
димензија 530x325 дубина 20 мм  - 2 ком, CE сертификат или одговарајући; 
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• Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива 
димензија 530x325 дубина 60 мм  - 2 ком, CE сертификат или одговарајући; 

• Плех са специјалним Alu Trиlax premazom, за печење меса и пецива, димензија 
530x325 – 4 ком, CE сертификат или одговарајући; 

• Плех са специјалним Alu Trиlax премазом за печње пецива са перфорацијом, 

димензија 530x325 – 4 ком, CE сертификат или одговарајући; 

• GN посуда он нерђајућег челика инокс, 65 мм дубине  GN 1/1 – 2 KOM, CE 

сертификат или одговарајући 

• GN посуда он нерђајућег челика инокс, 65 мм дубине  GN 1/1 са перфорацијом– 2 

КОМ, CE сертификат или одговарајући 

• GN посуда од нерђајућег челика инокс, 100 мм дубине GN 1/1 са перфорацијом  - 2 

ком, CE сертификат или одговарајући 

• Корпа за фритирање типа CombиFry или одговарајућа , димензија 53x325 мм, 2 

КОМ ; CE сертификат или одговарајући 

• Грил решетка од нерђајућег челика димензија 530x325 мм, 4 КОМ,CE сертификат 
или одговарајући 

• Multиbaker за јаја са специјалним trиlax премазом димензија 530x325 мм, 2 

КОМ;CE сертификат или одговарајући 

• Модлице за печење мафина и пројица од силикона, GN 1/1 12 модли 300/400 – 1 

КОМ, CE сертификат или одговарајући 

• Пекач за гриловање, печење и роштиљане, са специјалним trиlax премазом GN 1/1 

– 1 KOM, CE сертификат или одговарајући 

• Постоље UG II , отворено са свих страна са горњом плочом са 2 X 7 потпорних 

шина за пријем GN посуда, CE сертификат или одговарајући  

2. Професионални  ваљак за пеглање 

Спецификација ваљка: 

                Стандардна опрема 

• Електромеханичка  контрола 

• Једна брзина пеглања 

• Електронска контрола температуре, подешавање до 150 C 

• Ножна педала за заустављање ваљка 

• Алуминијумски сталак за уметање тканине у ваљак 

• Стоп дугме и заштитна преграда за прсте 

• Платно се враћа у предњи носач 

• Димензије ваљка: 1400*Ǿ250мм 

• Грејање: електрично 
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• Продуктивност: до 35 кг/сат (заостала влага 20-25%) 

• Снага грејача:  од  7,5 kW до 8,0 

• Брзина пеглања: од 3,8 м/мм до 4,0  

• Систем одвођења паре: Опционо 

• Димензије уређаја: 1840x240x1003mm 

 Партија 2 - Набавка  аутомобила  

   Техничке карактеристике: 

ТИП ВОЗИЛА 

Путничко 

МОТОР 

Број цилиндра 4 у линији 

Запремина мотора (cm3) od 1300 do 1400 

Снага мотора KW (KS) Max 70 (95) 

Еко стандард Min EURO 6 

Погонско гориво  Безоловни бензин 

 

ТРАНСМИСИЈА 

Погон Предњи 

Мењач Min 6+R 

 

DIMENZIJE 

 

Дужина од 4500 до 4700 

Висина од 1400 до 1500 

Сирина од 1700 до 1800 

Медјуосовинско растојање од 2600 до 2650 

Запремина пртљажника Мин 500 литара 
димензије пнеуматика мин R16 

број врата 4 

број седишта 5 

 

БОЈА ВОЗИЛА : по избору корисника Дом здравља „Др. Никола Џамић“ 

 

ОПРЕМА: 

Даљинско откључавање / закључавање врата 
Електрични подизачи предњих прозора 
АБС 
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ЕСП 

Подешавање фарова по висини 

Ваздушни јастуци за возача и сувозача 
Сензор мерења спољне температуре 
Бочни ваздушни јастуци + ваздушни јастуци за главу 

Грејач задњег стакла 
Сензор за невезивање појаса 
Дељива задња клупа 
ТПМС - Сензор за притисак у пнеуматицима 
Браници у боји возила 
Електро серво воланса функцијом подешавања волана 
ТФТ Дисплеј - путни рачунар 

СТОП&СТАРТ 

Светла за маглу 

Задњи подизачи стакала 
Мултимедијални уређај 7"Touchscreen Radio, MP3, USB i Bluetooth са навигацијом 

Задњи паркинг сензори 

Команде на волану 

Хромиране ручице врата 
Кожни волан и ручица мењача 
Седиштевозача подесиво по висини 

ЛЕД дневна светла 
Алуминијумске фелне 16'' 

Хром пакет 
Аутоматски климауређај 
Електроподесиви ретровизори са одмрзавањем у боји каросерије 
Трећи наслон за главу позади 

Предњи наслон за руку 

Темпомат 
Затамњена стакла 
Задња паркинг камера 
Аутоматска светла 
Сензори за кишу 

Електрохроматски унутрашњи ретровизор 

Грејање предњих седишта  
Резервни точак стандардне димензије  
 

Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под  термином „ново возило“ 

подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и 

уграђеним потпуно новим деловима као да се након испоруке први пут региструје. 
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким 

другим документом, на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване 

тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Уколико су захтевани 
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каталози (проспекти) произвођача или овлашћених представника на страном језику 

уз понуду се доставља и њихов превод на српски језик. Превод мора бити оверен 

од стране судског тумача.  

Уколико Понуђач уопште не достави захтевану документацију о техничкој 

спецификацији која не садржи све захтеве Наручиоца из конкурсне документације, 

његова понуда биће одбијена као неодговарајућа. 

Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване, с тим што понуђено добро не 
може имати ниже техничке карактеристике и мање опреме од захтеване. 

Документација уз испоручено  возило 

-Каталог резервних делова  

-Сервисне књижица за отклањање неисправности у гарантном року  

-Комплетна документација неопходна за  регистрацију возила  

-Фактурe за испорученог возила(три примерка) 

 РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Истоврсна добра су обликована по партијама, при чему свака партија чини независну 
целину. 
  
Рок испоруке добара:  

1. за Партију 1 -  крајњи рок за испоруку добара је до 30 (тридесет) дана од дана 
закључења уговора; 

2. за Партију 2 – крајњи рок за испоруку добара је до 90 (деведесет) дана од дана 
закључења уговора. 

 
 
Место испоруке:  

1 за Партију 1 – ПУ „Радост“, ул. Хероја Чајке бр. 20, Врњачка Бања 
2 за Партију 2 – Дом здравља 2Др. Никола Џамић“, ул. Карљевачка бр. 21, Врњачка 

Бања 
 
 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
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Р.бр 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VII ове 
конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 
2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

2. 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 

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

давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 

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

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 
  

 

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 

наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. За Партију 1  

Пословни капацитете: 

- Д а је понуђач овлашћени продавац 

- уколико понуђач није произвођач парно 

– конвекцијске пећнице, мора доставити 

оригинал или копију одговарајућег 
званичног документа (уговор, сертификат 
или други сродни документ на српском 
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и сервисер добара  - парно-

конвекцијске пећнице  

 

 

 

 

 

Кадровски капацитете: 

-да има минимум једно запослено 

или радно ангажовано лице које 
поседује важећи сертификат за 
куварску обуку на парно-

конвекцијској пећници издат од 

стране произвођача у 2020 год. 

- да има мимимум два запослена или 

радно ангажована лица  овлашћена  
за спровођење сервисних поправки у 

гарантном и вангаратном периоду, 

која поседују важећи сертификат  за 
одржавање парно-конвекцијске 
пећнице издат од стране произвођача  
у 2020. год. 

 

или енглеском језику) којим је понуђач 

овлашћен за даљу продају од стране 
произвођача или од стране овлашћеног 
дистрибутера за територију Републике 
Србије. 
- Минимум један овлашћен сервис, 
сертификован од стране произвођача , и 

важећи сертификат и доказ од 

произвођача да је наведени сервис 
овлашћен за монтажу и сервисирање 
уређаја. 
 

-За лица   која су код понуђача запослена – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

односно за лица  која нису  запослени код 

понуђача: уговор – фотокопија уговора о 

делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о 

радном ангажовању, у складу са Законом 

о раду,  копије важећих сертификата за 
куварску обуку на парно-конвекцијској 
пећници издат од стране произвођача у 

2020 год као и копије важећих 

сертификата за одржавање парно-

конвекцијске пећнице издат од стране 
произвођача  у 2020. год. 

 

2. За Партију 2  

Д а је понуђач овлашћени продавац и 

сервисер добара која су предмет ове 
јавне набавке. 

Испуњеност услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке понуђач доказује 
достављањем фотокопије Уговора са 
произвођачем или Изјаве или Потврде 
произвођача понуђених добара или 

његовог генералног дистрибутера, да је 
овлашћени продавац и сервисер, добара 
која су предмет ове набавке за тржиште 
Србије. 

 

 
 
 
1.3. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које пролазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
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рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст.2. Закона.) 

 

1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и 
додатне услове, уколико ће понуђач извршавати тај део набавке преко подизвођача, при 
чему проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити 
већи од 50% од уговорене вредности предмета јавне набавке. 
 
1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
 
 

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу 

са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ  (Образац 4. у поглављу VII 

ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и чл. 75. ст. 2.   

Услове из  чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом понуђач 

доказује достављањем копије докумената тражених у табели додатни услови . 

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. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у 

поглављу VII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

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. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VII ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

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 затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, 
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
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краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод 

из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зaконских 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 
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или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова  - Доказ:  

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 или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више 
локалних самоуправа, доставља уверење свих надлежних локалних самоуправа, на 
којима се води као порески обвезник изворних локалних прихода.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

• ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Услове из  чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом понуђач 

доказује достављањем копије докумената тражених у табели додатни услови. 

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

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави адресу тих интернет 
страница.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

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  
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доношења  одлуке,  односно  закључења  уговора,  односно  током  важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Поред основних услова понуђач је у обавези да уз понуду достави и потписану и печатом 
оверену Изјаву о поштовању обавеза 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 - Изјава о поштовању услова из 

чл.75 ст.2 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, при чему понуђач у понуди наводи интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова, при чему ће у понуди навести податак о упису у регистар 
понуђача. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 
 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води 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 
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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: О п ш т и н а В р њ а ч к а Б а њ а , у л . К р у ш е в а ч к а 1 7 
, 3 6 2 1 0 В р њ а ч к а Б а њ а ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – добра за 
спровођење мера популационе политике у 2020.год., ЈН бр. 21/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до: 01.09.2020.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. 

Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно и упознат са важећим законима, 
подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се 
примењивати на поступак уговарања и извршења предмета набавке. 

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

од Наручиоца накнаду трошкова. 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се осим у случају 

неблаговремено подношене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за 
подношење понуда.  
 
Понуда треба да садржи:  
Образац понуде,  
-Модел уговора,  
-Образац трошкова припреме понуде (опционо),  

-Образац Изјаве о независној понуди,  

-Образац Изјаве у скаду са чл.75. став 2 закона,  

- Oбразац Изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75. Став 1. Закона 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона, Изјава о испуњености обавезних услова из чл 

75. Став 2 Закона...), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце 
дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
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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 документа 
накнадно доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: О п ш т и н а В р њ а ч к а  
Б а њ а , у л . К р у ш е в а ч к а 1 7 , 3 6 2 1 0 В р њ а ч к а Б а њ а , са назнаком:  
- Допуна понуде за јавну набавку – добра за спровођење мера популационе политике 
у 2020.год, ЈН бр. 21/2020 „НЕ ОТВАРАТИ” или   
- „Опозив понуде за јавну набавку – добра за спровођење мера популационе 
политике у 2020.год, ЈН бр. 21/2020 „НЕ ОТВАРАТИ” или   
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку – добра за спровођење мера популационе 
политике у 2020.год, ЈН бр. 21/2020 – „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. 

 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље 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 који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
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набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача.  
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
услове из члана 75. став 1., тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне доказе 
чланови групе испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 
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. 

 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТА, 

ГАРАНТНОГ РОКА, МЕСТА, НАЧИНА И РОКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, РОКА 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања 
 
Наручилац врши плаћање у  року до 45 дана од дана када је добављач регистровао 

фактуру у Централни регистар фактура . 
Фактура се региструје нанон испоруке предметних добара а што ће се и записнички 

констатовати.   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 

9.2. Захтев у погледу квалитета  
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и морају бити 
у складу са захтеваном техничком спецификацијом.  
Наручилац има право да за понуђена добра захтева додатна појашњења која ће му помоћи 
приликом вредновања, упоређивања и оцене понуда. Уколико се констатује да понуђено 
добро не одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације, понуда ће 
бити одбијена као неодговарајућа. 
 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара  
Рок испоруке добара:  

3 за Партију 1 -  крајњи рок за испоруку добара је до 30 (тридесет) дана од дана 
закључења уговора; 

4 за Партију 2 – крајњи рок за испоруку добара је до 90 (деведесет) дана од дана 
закључења уговора. 

 
Место испоруке:  
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5 за Партију 1 – ПУ „Радост“, ул. Хероја Чајке бр. 20, Врњачка Бања 
6 за Партију 2 – Дом здравља 2Др. Никола Џамић“, ул. Карљевачка бр. 21, Врњачка 

Бања 
 
Трошкови превоза и  испоруке не могу бити фактурисани посебно. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.  
У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.  
У цену урачунати цену предмета испоруке и све зависне трошкове који прате 
реализацију предметне набавке.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 

11.СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку  закључења уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћење, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално 
плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа.  
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.   
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.21/2020 
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електронском поштом на емаил адресу: jn@vrnjackabanja.gov.rs.  
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема „Захтева за додатним 
информацијама или појашњењима“, одговор објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.   
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 

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

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају 

разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 
као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 

тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до 

отварања понуде.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача.  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  
1.Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25.Закона;  
2. учинио повреду конкуренције;  
3. доставио неистине податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор;  

4. одбио да достави доказе и срдства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим угооврима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда.  
Докази за одбијање понуде наведени су у чл. 82. став 3 Закона.  
 

Наручилац може одбити понуду и уколико поседује доказ из чл. 82. Став 3. Тачка 1., који 

се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најниже 

понуђена цена “. 

 

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 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. 
 

19. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  
(Образац Изјаве дат у складу са чл.75 став 2.Закона.). 
 

20. 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. 

 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 

поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права 
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог 
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исти 

није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано 

лице није учествовало у том поступку.  

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели 

уговора по основу оквирног споразума у са чланом 40а. Закона.  
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, 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 је могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. Закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема захтева за 
заштиту права.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 
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                                                            VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                             Oбраза 1 
Понуда    бр од за    јавну  
набавку добра за добара за спровођење мера популационе политике у 2020.г., обликовану 
по партијама, Наручиоца општине Врњачка Бања– Општинска управа, ЈН 21/2020. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-maиl): 

 
Телефон: 
 
Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
Понуда се даје за:                                         Партија 1 – набавка парноконвекцијске              
                                                                                                пећнице и ваљка за пеглање 

                                                             Партија 2–набавка  аутомобила  
 
*Заокружити партију на коју се  
понуда односи                                       

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

1) Назив подизвођача:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 

2) Назив подизвођача:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

 
ОПШТА НАПОМЕНА: Сви материјали и опрема, а за коју је то предвиђено законом и од 

стране произвођача, треба да поседују гаранцију коју је непоходно приложити приликом 

испоруке добара. 
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ОПШТА НАПОМЕНА: Сви материјали и опрема, а за коју је то предвиђено законом и од 

стране произвођача, треба да поседују гаранцију коју је непоходно приложити приликом 

испоруке добара. 
            5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

Напомена:  
Свака партија чини јединствену целину и понуђач треба да попуни 
табеларни део у оквиру партије на начин да се она може оцењивати 
као целина.  
У оквиру сваке партије ( на линијама испод табеле) понуђачи уписују 
укупну цену која представља збир појединачних износа за производе 
који су у табели тражени.   
Образац понуде  чине: 
 део 1)општи подаци о понуђачу,  
део 2) и 3) у зависности од начина на који се понуда подноси, 

попуњена табела у целости за партију за коју се понуда подноси, као и 
последња страна обрасца понуде, попуњена и потписана. 
За сваки понуђени производ, понуђач је обавезан да наведе ознаку 
(модел) производа који нуди. Уколико то није уписано у назначени део 
табеле, понуда се неће узети у разматрање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2 

 

ПАРТИЈА 1 –   

- Парноконвекцијка пећница и професионални ваљак за пеглање 
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Р.Б. 

 

 

ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

 

КОЛИЧ
ИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (БЕЗ 

ПДВ-А) 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

(БЕЗ ПДВ-А) 

ОЗНАКА 

(МОДЕЛ) 

ПРОИЗВ
ОДА 

КОЈИ СЕ 

НУДИ 

 1. Захтеване карактеристике за 
парноконвекцијку печницу 

дефинисане на стр. 4/42 и 5/42 

конкурсне документације у 

делу II врсте, техничке 
карактеристике 
(спецификације) квалитет и 

опис добара 

КОМ 1    

2. Захтеване карактеристике за 
професионални ваљак за 
пеглање  дефинисане на стр. 

6/42 и 7/42 конкурсне 
документације у делу II врсте, 
техничке карактеристике 
(спецификације) квалитет и 

опис добара 

КОМ 1    

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ: ___________________ 

                             ПДВ: ____________________                         

                                                                           УКУПНО СА ПДВ: __________________ 

Рок важења понуде (минимално 90 дана):  

Рок испоруке (мин.30 дана)  

Гарантни рок:  

      

 

 

 

 

Напомене ;Образац понуде понуђач мора да попуни  и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Uколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образацпонуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити и потписати  образац понуде. 

 

 

Датум  Понуђач 
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Образац 3 

 

Партија 2 -  набавка аутомобила 

Опис Уписује понуђач 

Марка  

Тип  

Ознака/модел   

Година производње  

Снага мотора у кw  

Запремина мотора у 

цмм 

 

Маса  

Еуро норма мотора  

Међуосовинско 

растојање 
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. 

број 
Предмет ЈН Износ у динарима Износ у еврима 

1. 
Укупна цена – путничког 
возила без ПДВ-а 

 
 

2. ПДВ ( ____%)   

3. 
Укупна цена – путничког 
возила са ПДВ-ом  (3=1+2) 

 
 

  

НАПОМЕНА: Навести једну или другу валуту. За прерачун цене у динаре користиће се 
средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуда. 
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5.2. Рок и начин плаћања: У року до 45 дана од дана регистровања факруре у централни 

региста фактура. Фактура се региструје након записничке примопредаје добара. 

5.3. Рок испоруке возила: 

Рок испоруке добра је до 90 (деведесет) дана од дана закључења Уговора  о испоруци. 

5.4. Место испоруке возила: 

Наручено добро Купац преузима у продајном месту – салону добављача, у седишту 

Продавца. 

5.5. Гаранција произвођача понуђеног добра је следећа: 

- За целокупно возило ________ година или пређених ___________ км  (најмање 4 године 
или пређених 100.000 км). 

- на каросерију __________ год. (гарантни период мин. 8 год.) 

- на постојаност боје ________ год. (гарантни период мин 3 год.) 

5.6. Рок за решавање рекламације (не дужи од 15 дана) је __________ дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији. 

5.7. Услови сервисирања и поправке: ___________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5.8. Рок важења понуде износи: _______ (најмање 90) дана од дана отварања понуда. 

5.9. Помоћ на путу:  за цели период трајања гаранције. 

Датум:  Потпис понуђача 

   

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  и  печатом  оверавају  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 4 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 
мале вредности добара за спровођење мера популационе политике у 2020.г., обликован по 

партијама, за потребе Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања, ЈН бр. 

21/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

2) Понуђач 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

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

 

 

 

Место:_____________                                                                        Понуђач: 

Датум:_____________                               .                     _____________________                                                        

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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                                                                                                                            Oбразац 5 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

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

следећу     

И З Ј А В У 

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 
мале вредности добара за добара за спровођење мера популационе политике у 2020.г., 
обликован по партијама, за потребе Наручиоца Општинске управе општине Врњачка 
Бања, ЈН бр. 21/2020, 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); 

 

 

 

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 

ЈН БР. 21/2020 
 
Закључен дана                                             2020. године између уговорних страна: 
 
1.Општинске управе општине Врњачка Бања, Крушевачка бр.17, Врњачка Бања, 
ПИБ- 100917981, Матични број: 07175981, број рачуна : 840-75640-91 код Управе за 
трезор Краљево, Филијала Врњачка Бања, коју заступа Начелник Општинске управе 
општине Врњачка Бања Славиша Пауновић (у даљем тексту: Наручилац)  

2.____________________________________из________________ул._________________

________________бр._____ПИБ-________________, матични 

број:___________________, текући рачин:______________________ код 

_______________________ банке, кога заступа _______________________(у даљем 

тексту: Добављач).  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА   
 
Уговорне стране констатују: 
 
1) да је Наручилац на основу члана 39., 52. став 1., 60. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) - у даљем тексту: 
Закон, на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности -  за набавку добара за спровођење мера популационе политике за 2020.год., 
ЈН бр. 21/2020, обликована по партијама,  
 
2) да је Добављач дана_________.2020. године, доставио понуду број: 
______________, за Партију бр.1 (која је код Наручиоца заведена под 

бројем)__________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део 
уговора;  
 
3) да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде 
Добављача, за Партију бр. 1 и Одлуке о додели уговора број: _________________ од 
______________.2020.године, изабрао Добављача за предметну набавку.   

Члан 1. 
 
Предмет уговора су добра за спровођење мера популационе политике у свему према 
понуди Добављача -Испоручиоца број__________ од ____________ 2020. године, за 
Партију бр. 1, која   је саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 
Укупна вредност јавне набавке, за Партију бр. 1. овог уговора износи 
_____________________ динара без пореза на додату вредност, односно укупна 
вредсност јавне набавке за Партију бр.1 износи________________динара са порезом на 
додату вредност. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати.  

Наручилац се обавезује за испоручена добра Добарвљача уплати на рачун  број 
____________________ који се води код ____________________ банке у року до 45 дана 
од дана пријема исправно испостављене, потписане и оверене фактуре-отпремнице. 

Члан 3. 
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Финансијске обавезе у погледу плаћања предметних добара које доспевају у наредној 
буџетској 2021. години биће реализоване највише до износа средстава која ће им бити 

одобрена у буџетској 2021.години, у складу са чл.7 Уредбе о критеријумима за 
утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година.  

Члан 4. 

 

Добављач се обавезује да пре пре закључења уговора, на име средства финансијског 
обезбеђења уговора за добро извршење посла, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћење, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално 

плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа. 
 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева испоруку добара у свему на 
начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро 

извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом 

кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету. 

 

Члан 5. 

 
 
Ако се утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу имају недостатке у 
квалитету и очигледне грешке, сачиниће се записник и о томе обавестити Добављач.  
Добављач прихвата да поступи по записнику и констатоване грешке отколини 
у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника. 

 

Члан 6. 

 
Добављач добара се обавезује да испоручи добра која у свему одговарају стандардима 
квалитета и прописима којима се уређује предметно добро, а у складу са техничком 
спецификацијом.   
Рок испоруке добара износи : _______ ( максимум до 30 дана) дана од дана закључења 
уговора, у противном наручилац задржава право једностраног раскида уговора. 

 
Добра се испоручују на адресу крајњег корисника, а коју ће овлашћено лице 
Наручиоца достави Добављачу. 

Пријем добара у погледу количине, квалитета и квантитета врше на лицу места 
овлашћени представници Наручиоца и Добављача. Добављач испоставља фактуру-

рачун Наручиоцу, са приложеним отпремницама и записником о примопредаји 

сачињеним на начин из става 2.овог члана по извршеној коначној испоруци добара. 

Члан 7. 
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Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде. Уговорне стране 
утврђују да, ако се након пријема утврди да постоји скривена мана добара, која се није 
могла открити приликом пријема, Наручилац може да уложи рекламацију у року од 30 

(тридесет дана) од дана пријема. 

У случају да Добављач не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана 
Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 

Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 2 промила за 
сваки дан закашњења у испоруци робе, а највише 5% од уговорене вредности посла. 

У случају кашњења Наручилац може раскинути уговор. У том случају ће поред 

уговорене казне поднети на наплату меницу-гаранцију за добро извршење посла. 

Члан 9. 

 

Гарантни рок из члана 1. уговора је ___________ месеци, од дана испоруке добара.  
Добављач се обавезује да ће у гарантном року отклонити све кварове на уређајима, под 

условом да до квара није дошло из следећих разлога: 
- физичка оштећења уређаја, 
- ако поправку или сервисну интервенцију на уређају изврши лице или сервис 

који није овлашћен од стране испоручиоца, 
- оштећења или кварови настали због нестручног или немарног руковања 

корисника, 
- кварови настали због спајања овог уређаја са неким другим некомпатибилним, 

неисправним уређајем или спајања на погрешан начин, 

- кварови настали због дејства више силе. 
У случају квара у гарантном року које није настало услед наведених разлога из 
претходног става, наручилац ће упутити испоручиоцу Записник о рекламацији о 

насталом квару. Добављач је дужан да у року од ________дана отклони квар у 

сервисном центру овлашћеном за сервисирање опреме. 
 

Члан 10. 

 

Добављач произвођачку гаранцију за свако од испоручених добара преноси на крајњег 
корисника у изворном облику одмах по испоруци. 

Члан 11. 

 

Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације испоруке 
добара која су предмет овог уговора. 
Под даном закључења уговора са добављачем подразумева се дан када обе уговорне 
стране потпишу уговор.  

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем 

или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и из других 

разлога који су наведени овим Уговором. 
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Члан 12. 

 

Овај Уговор може бити раскинут писменим путем, сагласном изјавом воља уговорних 

страна али и једностраним отказом уколико друга уговорна страна не извршава своје 
обавезе предвиђене овим Уговором.  

Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор кад год 

хоће.  
 Отказни рок од 5 (пет) дана почиње да тече даном достављања писменог  обавештења 
о раскиду Уговора.  
 У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене 
Уговором.  

 

Члан 13. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, 

поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу ову област, за све случајеве који нису 

обухваћени и регулисани овим Уговором.  

 

Члан 14. 

 

Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни суд у Краљеву.  
 

Члан 15. 
  

Уговор је сачињен у четири  истоветна примерака, при чему свака уговорна страна 
задржава по два примерка. 
 
У Врњачкој Бањи, _________________ 

 

 УГОВАРАЧИ 

ЗА ДОБАВЉАЧА     ЗА НАРУЧИОЦА 

 

    Општинска управа општине

                                             Врњачка Бања  
                                        Славиша Пауновић     

 

_____________________                                                      _______________________ 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

о испоруци добра – путничког аутомобила 

Закључен између: 

1.Општинске управе општине Врњачка Бања, Крушевачка бр.17, Врњачка Бања, 
ПИБ- 100917981, Матични број: 07175981, број рачуна : 840-75640-91 код Управе за 
трезор Краљево, Филијала Врњачка Бања, коју заступа Начелник Општинске управе 
општине Врњачка Бања Славиша Пауновић (у даљем тексту: Наручилац)  

 и 

______________________________________________________________ са седиштем у 

______________________________________ул.__________________________________, 

бр. _________, Матични број ____________________, ПИБ: _______________________ 

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа 
_______________________________________, по функцији _______________________ 

Уговорне стране сагласно констатују да је: 

- да је Наручилац , на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне 
набавке мале вредности чији је предмет јавне набавке обликован по партијама,  ЈН бр. 

21/2020. 

- да је Понуђач  доставио  понуду број ______ , за Партију 2 – набавка аутомобиа. 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број __________ (попуњава Наручилац), 

доделио уговор за јавну набавку возила ; 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је испорука добра за Партију 2 – Набавка аутомобила: 1 

(једног) ВОЗИЛА, марке ____________, тип____________________, година производње 
_______., снаге мотора____________, радне запремине_________________, 

носивост________. (даље: предмет лизинга), а према Понуди број 
______________________ од __________ 2020. године (напомена: овде понуђач уноси 

број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у Обрасцу понуде), и 

техничкој спецификацији конкурсне документације, које чине саставни део овог 
уговора. 

ЦЕНА 

Члан 2. 
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Уговорне стране утврђују да  вредност добра које је предмет овог Уговора из 
члана 1. износи _______________________динара/еура без обрачунатог ПДВ-а, 
односно __________________ динара/евра са ПДВ-ом. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТАВ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 3. 

Плаћање ће се врши у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке предмета 
набавке а што ће се записнички констатовати.  

Добављач се обавезује да пре закључења уговора, на име средства финансијског 
обезбеђења уговора за добро извршење посла, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћење, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално 

плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа. 
 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева испоруку добара у свему на 
начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро 

извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом 

кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

Рок испоруке је ______ дана од дана закључења уговора о испоруци добара. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 6. 

Предметнo добрo Добављач  ће доставити  Наручиоцу, о чему ће бити одмах 

сачињен Записник о примопредаји, који ће потписати оба представника. 

Овлашћени представници Добављача и Наручиоца ће приликом преузимања 
предметног добра извршити квалитативни пријем на лицу места, сачинити и потписати 

записник о примопредаји. 

За материјалне недостатке предмета набавке и исправно функционисање истог у 

току гарантног периода, Наручиоцу  одговара Добављач. 

Уколико добрo испуњава све захтеве из техничке спецификације, али су уочени 

недостаци или оштећења на њeму, иста ће се записнички констатовати и чиниће део 

записника о примопредаји. Добављач  је обавезан да све евидентиране недостатке 
отклони, или испоручи ново возило у року од 15 дана. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

У случају кашњења Добављача  са испуњењем обавеза из члана 5. овог уговора, 
уговорене стране сагласно утврђују уговорну казну за износ од 0,2 % по дану кашњења 
од појединачне цене добра са ПДВ-ом, а највише до 5 % од појединачне цене добра са 
ПДВ-ом. 

Уговорну казну Наручилац може да наплати из достављеног средства 
обезбеђења из члана 3. овог Уговора.  

Обавештење може бити отпослато писаним путем, електронском поштом или 

факсом. 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 8. 

Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који 

Добављач предаје Наручиоцу у моменту испоруке возила заједно са сервисном 

књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока се не може разликовати 

од рока датог у Понуди из члана 1. овог уговора. 

Редовно одржавање у гаратном 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 
понуђача. 

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

листу. У случају да то не уради у предвиђеном року, Добављач је дужан да возило 

замени новим. 

Члан 9. 

Наручилац задржава  право да раскине уговор уколико Добављач касни са 
испоруком више од 15 дана, односно ако испоручено возило не одговара Понуди из 
члана 1. овог уговора, а није извршена замена на начин предвођен у члану 6. овог 
уговора. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
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Уговорне стране су сагласне, и прихватају, да се за све оно што није у овом 

уговору предвиђено примењују прописи из Закона о облигационим односима.  

У случају спора по овом уговору, уговорне стране прихватају месну надлежност 
Привредног суда у Краљеву. 

Својим потписом по овом уговору уговорне стране изјављују да су овај уговор 

пажљиво прочитале и да разумеју све његове одредбе, и да исте у целини прихватају, и 

са њима се саглашавају. 

Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 

Уговор је сачињен у четири  истоветна примерака, при чему свака уговорна страна 
задржава по два примерка. 
 
У Врњачкој Бањи, _________________ 

 

 УГОВАРАЧИ 

ЗА ДОБАВЉАЧА     ЗА НАРУЧИОЦА 

 

    Општинска управа општине 

                                             Врњачка Бања  
                                        Славиша Пауновић     

 

_____________________                                                                _______________________ 

 
 

 

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно 

са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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.IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 
U складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

________________________________________ [навести  назив  понуђача],  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА U РСД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UКUПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНUДЕ 

 
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 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНUДИ 

 
 
 
 
 

 

 

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

даје: 
 
 
 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности добара за спровођење мера популационе политике 
у 2020.години, обликована по партијама, за потребе Наручиоца Општинске управе 
општине Врњачка Бања, ЈН бр. 21/2020, 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, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.. 
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XI ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 
2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 
 
 
 
 
 
 

U складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку 
добара за спровођење мера популационе политике, обликована по партијама, Наручиоца 
Општинске управе општине Врњачка Бања, у поступку јавне набавке мале вредности, број 
ЈН бр. 21/2020, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

Дана:_________________  ______________________
 
 
 

Напоменa: 
 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује  
образац који се на њега односи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


