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На основу члана 39.,40.став 1 и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 

Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015 и 41/2019), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке ЈНМВ-Д-01/2019 од 15.07.2019.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ-Д-01/2019 од 15.07.2019. године, припремљена је: 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Назив: Народни универзитет Ниш 

Адреса: Трг Краља Милана бр.8 

Матични број: 07185260 

ПИБ: 100615731 

Шифра делатности: 85.59 

Интернет страница наручиоца: http://www.nunis.edu.rs/ 

Одговорно лице: Марија Ранђеловић 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступак јавне набавке мале вредности, за набавку 

добара, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ-Д-01/2019 су добра: 

Набавка путничког аутомобила 
 

4. Ознака из општег речника набавке: Путнички аутомобили - 34110000 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.  

 

6. Контакт (лице или служба) Лице за контакт: Драгиша Петковић 

Е - mail адреса: nunis@ninet.rs 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 

Наручиоца од 08:00-16:00 часова. Сва документација која је послата после радног 

времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена 

првог наредног радног дана наручиоца 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ-Д-01/2019 су добра: 

 

- Набавка путничког аутомобила. 

Ознака из општег речника набавке: 34110000 – Путнички аутомобили  

Напомена: 
 

Процењена вредност јавне набавке.............................1.273.362,97 динара без ПДВ-а. 
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 ОБРАЗАЦ 1 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

 

TEHNIČKE 

KARAKTERISTIKE 

Karoserija 

Tip karoserije Karavan  

2019.godište 

Pogon 4x2 / prednja vuča 

Položaj motora Poprečno postavljen 

Broj vrata 5 

Broj mesta za sedenje 5 

Dužina / širina / visina (mm) 4424 / 1785 /1537 

Međuosovinsko rastojanje (mm) 2635 

Trag točkova – prednja / zadnja osovina (mm) 1524/ 1524 

Klirens (rastojanje od tla u najnižoj tački) (mm) 
203 

Obim prtljažnika (l) 480/825 

Motor 

Tip motora 21129 

Menjač Manueni 5 brzina 

Gorivo Benzin 

Emisioni standard EUR 6 

Zapremina motora (ccm) 1596 

Sistem napajanja gorivom Elektronski kontrolisan 

Maksimalna snaga kW (KS) / obrtaji u minuti 78 (106) / 5800 

Maksimalni obrtni moment, Nm / obrtaji u 

minuti 
148 / 4200 

Dinamičke karakteristike 

Maksimalna brzina (km / h) 180 

Ubrzanje 0 – 100 (km / h), s 12,6 

Potrošnja goriva 

Prosečna potrošnja goriva, l / 100 km 

(grad/otvoreno/prosek) 
9.4 / 5.5 / 6.9 

Masa 

Masa automobila (kg) 1330-1340 

Najveća dopuštena masa automobila (kg) 1730 

Maksimalna masa prikolice sa / bez 

sopstvenih kočnica (kg) 
900 / 600 

Zapremina rezervoara za gorivo (l) 55 

Oslanjanje 

Prednje 
Nezavisno, McPherson sa poprečnim 

stabilizatorima 

Zadnje Polunezavisno 

Upravljanje 

Upravljački mehanizam Nazubljena letva 

Točkovi 
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Dimenzije 205/50 R17 (93/89, W/V) 

 

 

OPREMA 

 

Bezbednost 

 

 

-ABS+BAS (sistem protiv blokade pri kočenju + asistencija pri naglom kočenju) 

 

-ESC ( Elektronska kontrola stabilnosti ) 

-EBD ( Elektronska distribucija kočione sile ) 

-TCS ( Elektronska kontrola proklizavanja ) 

 

-HSA ( Hill holder-Sistem pomoći pri pokretanju automobila na uzbrdici ) 

 

-Disk kočnice na svim točkovima 

-Vazdušni jastuk za vozača 

-Vazdušni jastuk za suvozača 

-Bočni vazdušni jastuci vozača i suvozača 

-Automatska dnevna svetla 

-Nasloni za glavu zadnjih sedišta 

-ISOFIX priključci dečijih sedišta 

-Svetla za maglu 

-Imobilajzer ( Kodiran ključ startovanja motora ) 

-Senzori pritiska u gumama (TMPS-direktni tip) 

 

-Zaključavanje poklopca rezervoara (centralna brava ) 

 

 

Komfor 

 

 

-Elektromehanički servo volan 

-Automatski digitalni klima uređaj 

-Klimatizovana ostava ( kaseta )suvozača 

-Elektropodizači stakala prednjih vrata 

-Elektropodizači stakala zadnjih vrata 

 

-Putni računar (Količina goriva,časovnik,spolj.temp.,temperatura motora,prosečna potrošnja,trenutna 

potrošnja,računanje preostale kilometraže sa dostupnim gorivom,pređena kilometraža) 

 

-Elektropodesivi grejani retrovizori sa integrisanim pokazivačima pravca 

 

-Centralna brava sa daljinskim upravljanjem 

-Tonirana stakla 

-Sedište vozača podesivo po visini 
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-Podešavanje položaja volana u dve ose (visina i dubina) 

 

-Parking senzori – zadnja polusfera 

-Tempomat 

-Limitator brzine 

‘Multifunkcionalni obruč upravljača: 

 

Komande tempomata ,limitatora brzine, audio uređaja i telefonske konekcije na obruču upravljača 

 

-Trostepeni grejači sedišta vozača i suvozača 

-Senzor automatskog palenja svetala 

-Senzor automatskog startovanja brisača 

 

-Audio uređaj : Radio prijemnik fm/am,antena,4 zvučnika, komande na obruču upravljača 

 

  Input: USB (od 2.0) ,SD micro kartica 

  Reprodukcija: mp3,wma,wav 

 

  Bluetooth konekcija za dolazne pozive,mikrofon,komande na volanu 

 

 

Eksterijer i enterijer 

 

 

-Cross paket (plastične obloge/zaštite rubova vrata i ivica branika u crnoj boji + povišen klirens 25mm) 

-Metalik boja 

-Branici u boji karoserije 

-Retrovizori u boji karoserije 

-Aluminijumski naplatci 17"(205/50 R17) * 

-Rezervni točak – čelični naplatak 15"(185/65 R15) 

-TMPS-Sistem kontrole pritiska u gumama 

 

-Centralni naslon za ruku napred sa boksom i priključkom 12V 

 

-Centralni naslon za ruku pozadi 
 
 

          Понуђач мора да понуди потпуно нова путничка возила. 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. 

Каталог - Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог са техничким 

карактеристикама понуђених добара у којем су јасно обележена возила која се нуде, на српском 

језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета 

јавне набавке. 

Уколико су захтевани каталози (проспекти) произвођача или овлашћених представника 

на страном језику уз понуду се доставља и њихов превод на српски језик. Уколико Понуђач 

уопште не достави захтевану документацију о техничкој спецификацији или достављена 

документација не садржи све захтеве Наручиоца из конкурсне документације, његова понуда 

биће одбијена као неодговарајућа. 
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Наручилац задржава право да за понуђена возила из достављеног каталога изврши увид 

код понуђача. 

Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване, с тим што не може имати 

ниже техничке карактеристике и мање опреме од захтеване. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и Опис техничких спецификација возила која 

нуди.  Опис се доставља на меморандуму Понуђача и обавезно га потписује овлашћено лице 

Понуђача и оверава га печатом. 

Место испоруке - Народни универзитет Ниш, Трг Краља Милана бр.8 

Овлашћени сервиси - Понуђач је дужан да уз понуду достави списак овлашћених 

сервиса за главне филијале, издат од стране произвођача возила, или другог овлашћеног лица од 

стране произвођача. 

Понуда понуђача који не достави списак овлашћених сервиса биће одбијена. 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета – 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање возила. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету или квантитету испоручених 

возила, односно ако иста не одговарају предмету јавне набавке, понуђач је дужан да отклони 

уочене недостатке без накнаде, најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији, односно да испоручено возило замени новим, а у супротним Наручилац задржава 

право да раскине уговор. 

Предметна возила морају имати урађен технички преглед, односно регистрациони лист, 

који се доставља приликом испоруке возила. 

Гаранција – Гарантни рок износи минимум 36 месеци или неограничен број пређених 

километара. Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања записника о квалитативном и 

квантитативном пријему. Понуђач је дужан да о свом трошку у понуђеном гарантном року 

отклони све недостатке и неисправности које су предмет гаранције. 

                       
                              

 

 

 

 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача: 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН СА 

УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

Закона, и то. 

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

регистар (члан 75. став 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 превара (члан 75. став 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

4) 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 гарантује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(члан 75. 

став 2. Закона). 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 

Закона, и то: 

1) Финансијски капацитет 

-     Понуђач мора да докаже да није био у блокади у претходних шест месеци, 
рачунајући од  дана објаве Позива за подношење понуда у овом поступку јавне 

набавке на Порталу јавних набавки. 

 

2) Пословни капацитет 
Да је понуђач произвођач, овлашћени заступник или дистрибутер произвођача 

возила које је предмет набавке 

 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4) Закона. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

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

услове испуњавају заједно. 

 

 

 

 

 

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из Привредног суда. 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене 
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евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

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

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

или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

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

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

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

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

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

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

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

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

или према месту пребивалишта). 

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

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

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

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

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

4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 

(Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
1) Финансијски капацитет – Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци 

     који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није  

     био у блокади  или линк адреса обзиром да су ови подаци јавно доступни. 

. 

                  2) Пословни капацитет – Доказ: Потврда која недвосмислено утврђују да је понуђач произвођач, 

овлашћени заступник или дистрибутер.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

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

да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет 

страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 

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

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

подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

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

документ. 

 

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

прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуду саставити на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

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

Понуду доставити на адресу: Народни универзитет Ниш, Трг Краља Милана бр.8, Ниш, са 

назнаком: “Понуда за јавну набавку добара- Набавка путничког аутомобила, редни 

број ЈН: ЈНМВ-Д-01/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се  сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 29.07.2019.  

 до 10:00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом, истог дана у 12:00 часова, у 

просторијама Народног универзитета Ниш, Трг Краља Милана бр.8. 

 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

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

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

неблаговременом. 

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора садржати: 

 Образац понуде, 

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

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место 

испоруке, 

 Модел уговора, 

 Образац структуре цена, 

 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 

 Образац изјаве о назависној понуди, 

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

 Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75. и 76. ЗЈН 

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, 

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 

складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама) 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и 

Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за 

сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди 

потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно 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 члану 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је 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: Народни универзитет 

Ниш, Трг Краља Милана бр.8, Ниш, са назнаком: 

“Измена понуде за јавну набавку добара- Набавка путничког аутомобила, редни број ЈН: 

ЈНМВ-Д-01/2019 

– НЕ ОТВАРАТИ ”, или 

“Допуна понуде за јавну набавку добара- Набавка путничког аутомобила, редни број ЈН: 

ЈНМВ-Д-01/2019 

– НЕ ОТВАРАТИ ”, или 

“Опозив понуде за јавну набавку добара- Набавка путничког аутомобила, редни број ЈН: 

ЈНМВ-Д-01/2019 

– НЕ ОТВАРАТИ ”, или 

“Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- Набавка путничког аутомобила, редни 

број ЈН: ЈНМВ-Д-01/2019 

 

 

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 (Образац 2), 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 ПОДИЗВОЂАЧЕM
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 2) 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 оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени 

између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће 

бити наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци. 

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

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 

2) Закона и то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, 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 набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Рок плаћања: не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема исправне 

фактуре, на основу документа који испоставља понуђач. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива. 

 

Испорука предмета набавке врши се на локацији Народног универзитета Ниш, Трг 

Краља Милана бр.8, Ниш 
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Рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. 

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

 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде 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 пореза на додату вредност. 

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. 

 

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

РОКОВИМА      ОБЕЗБЕЂЕЊА      ИСПУЊЕЊА       ОБАВЕЗА       ПОНУЂАЧА 
За добро извршење посла 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро 

извршење посла, Наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану 

оригиналним потписом, са клаузулом «без протеста», оригинал Овлашћење за попуну 

менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала 
меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је 

меница у износу од 10% од уговорене цене(без ПДВ-а), са роком важности 30 дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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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, 

електронске поште на е-mail nunis@ninet.rs) тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 

евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-Д-01/2019”. 

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 његовор 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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
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Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се 

укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1). 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће закључити 

уговор са понуђачем који понуди краћи рок испоруке. А уколико је и рок испоруке исти, 

наручилац ће закључити уговор са понуђачем који понуди дужи рок важења понуде. 

 

17. 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. 

 

18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

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

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

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

овог ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, путем електронске поште 

на маил nunis@ninet.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 

наручиоца. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

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

исте није отклонио. 

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.  

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

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца; 

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

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

7) потпис подносиоца. 

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

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

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

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од  стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

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

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или 

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

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

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

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи  за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

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

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

ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
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Наручилац ће доставити уговор понуђачу чија понуда је оцењена као најповољнија 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. 
 

 

20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро 

извршење посла, Наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану 

оригиналним потписом, са клаузулом «без протеста», оригинал Овлашћење за попуну 

менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала 

меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је 

меница регистрована, у износу од 10% од уговорене цене(без ПДВ-а), са роком важности 

30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

 

 

 

21.  УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 

Понуђач није у обавези да приликом припреме понуде употребљава печат. (по 

Правилнику 41/2019)
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 ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број  од  . 2019. године, за ЈНМВ-Д-01/2019  

Набавка путничког аутомобила 

 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 
 

Адреса понуђача 
 

Матични број предузећа 
 

Порески идентификациони број 
предузећа(ПИБ) 

 

Име особе за контакт 
 

Електронска пошта 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и 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 понуђача:  

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 
извршити подизвођач: 

 

2) 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених 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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка путничког аутомобила 
 

 

5.1.Укупна вредност понуде 

без ПДВ-а (у динарима) 

 

5.2.Укупна вредност понуде 

са ПДВ-ом (у динарима) 

 

 

 

5.3.Рок и начин плаћања 

   (минимум 15 а максимум 45) дана од дана 

пријема исправне фактуре, на основу документа који 

испоставља понуђач. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће 

одбијена као неприхватљива. 

 
5.4. Рок испоруке 

  дана (не може бити дужи од 10 дана) 

 

5.5. Рок важења понуде   (минимум 30) дана од дана отварања понуда. 

5.6. Место испоруке 
 Народни универзитет Ниш 

 Трг Краља Милана бр.8,Ниш 

 

5.7. Гарантни рок 
_________ месеци (минимум 36 месеци)  или 

неограничен број пређених километара 

 

 

 

 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

 

 

 
 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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 ОБРАЗАЦ 3 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Овај уговор закључен је између: 

 

Народни универзитет Ниш, 

са седиштем у Нишу, Трг Краља Милана 8, 

кога заступа Марија Ранђеловић 
ПИБ: 100615731, матични број: 07185260, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 
.................................................................................................. 

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

кога заступа................................................................... 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Телефон:............................Телефакс: 

(у даљем тексту: Извршилац). 
 

     

 

          Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15  и 68/15 – у даљем тексту:  Закон), спровео поступак јавне набавке  у мале 

вредности број ЈНМВ-Д-01/2019 добра – Набавка путничког аутомобила; 

- да је Добављач доставио  понуду бр.________од_________ године (у даљем тексту: Понуда), 

која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на  основу Понуде  Добављача  и   

Одлуке   о   додели уговора  број:  од  године, изабрао Добављача за набавку добара – 

Набавка путничког аутомобила. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка путничког аутомобила за потребе Народног Универзитета Ниш, 

Трг Краља Милана бр.8, у свему у складу са техничким карактеристикама, квалитетом и у 

количини из Техничке спецификације – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, 

који чине саставни део изабране Понуде  Добављача бр. _________од ___________године. 

  

У складу са изабраном Понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити 

следећим подизвођачима: 

1)    ,у делу   , (назив  и седиште подизвођача) (део   предмета   

набавке   који ће  избвршити преко подизвођача) 

што чини  % укупне вредности набавке; 

2)    ,у делу_   , (назив  и седиште подизвођача) (део   предмета   

набавке   који ће  избвршити преко подизвођача) 

што чини  % укупне вредности набавке. 

 

Под набавком путничког аутомобила из става 1. овог члана, подразумева се испорука   

путничког   аутомобила марке ________________, тип ________________, са пратећом опремом 

и пратећим документима потребним за регистрацију на адресу Наручиоца. 

Путнички аутомобил који се испоручује мора бити фабрички нов. 

 

ЦЕНА 

Члан 2. 
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Укупна уговорена вредност путничког аутомобила који је предмет овог уговора износи 

___________________динара без ПДВ-а (словима без ПДВ-а ______________________), 

односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима са обрачунатим 

ПДВ-ом __________________________). 

 

У укупну цену су укључени сви трошкови везани за набавку аутомобила. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да путнички аутомобил који је предмет набавке  испоручи у року од 

________________ дана (највише 10 дана) од дана закључења уговора на адресу Народног 

универзитета Ниш, Трг Краља Милана бр.8. 

Добављач се обавезује да пре испоруке возила Наручиоцу, на истом изврши нулти сервис. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 4. 

Добављач за испоручени путнички аутомобил даје гарантни рок од ___________месеци или 

_____________ пређених километара (минимум 36 месеци или неограничен број пређених 

километара). Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о квалитативном и 

квантитативном пријему рачунарске опреме. 

 

Члан 5. 

У току гарантног рока, Добављач је дужан да на први писани позив Наручиоца, о свом трошку 

отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет аутомобила који је предмет 

уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва  оштећења која су 

проузрокована овим недостацима. 

 

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става овог члана и не 

изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за 

отклањање недосататака ангажује друго правно или физичко лице на терет Добављача. 

 

У случају да гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале ради отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да 

тражи од Добављања накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

У случају да Добављач не изврши испоруку путничклог аутомобила у  уговореном року, дужан 

је да Наручиоцу за сваки дан кашњења плати уговорну казну у висини 2%о (промила) без ПДВ-

а, а највише 5% од вредности овог уговора без ПДВ-а. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро 

извршење посла, Наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану 

оригиналним потписом, са клаузулом «без протеста», оригинал Овлашћење за попуну менице 

– Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије 

депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, 

у износу од 10% од уговорене цене(без ПДВ-а), са роком важности 30 дана дуже од 

уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА 
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Члан 8. 

У случају да Комисија за квалитативни и квантитативни пријем путничког аутомобила, током 

примопредаје, утврди да испоручени аутомобил није у свему одговарајући уговореном, односно 

да има недостатака опреме или пратећих докумената, одмах сачињава Рекламациони записник, 

у коме наводи у чему испорука није у складу  са уговореном и доставља га Добављачу. 

  

Добављач је дужан, да по пријему Рекламационог записника, а најкасније у року од 7 (седам) 

дана, отклони недостатке о свом трошку. 

Из оправданих разлога, Наручилац може одобрити Добављачу накнадни рок за поступање по 

рекламацији који не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана пријема писаног обавештења о 

одобреном накнадном року. 

 

Члан 9. 

Ако Комисија нема примедби на испоручени аутомобил или је Добављач отклонио недостатке 

уочене приликом примопредаје, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем сачињава 

Записник у коме констатује да испоручени путнички аутомобил у свему одговара уговореном. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Плаћање Добављачу се врши по испоруци добара, на основу испостављене валидне фактуре, 

уплатом на текући рачун Добављача назначен на фактури, Добављач доставља фактуру на адресу 

Народног универзитета Ниш, Трг Краља Милана бр.8, путем поште или предајом у писарници. 

 

Услов за валидност фактуре је потписан Записник комисије Наручиоца о квалитативном и 

квантитативном пријему добара у коме се констатује да испоручени путнички аутомобил у свему 

одговарајући уговореном. 

 

Плаћање се врши у року од максимално 45 дана, а рок за плаћање почиње да тече од дана пријема 

исправне фактуре. 

 

Исплата по фактури се може извршити само ако Наручилац нема рекламацију на испоручена 

добра, што се констатује у Записнику. 

 

Ако Наручилац поднесе рекламацију на испоручени путнички аутомобил, рок за плаћање 

почиње да тече од дана када је недостатак отклоњен (рекламација решена у целости), а што се 

констатује у Записнику комисије Наручиоца о квалитативном и квантитативном пријему добара. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга страна не 

испуњава своје уговором преузете обавезе. 

О раскиду уговора уговорна страна је дужна да писмено обавести другу уговорну страну. 

Члан 13. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одговарајући позитивни законски и 

други прописи који се односе на предмет уговора. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду. 

  

Члан 15. 

Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и сачињен је у 4 (четири) 

истоветна примерака, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну. 
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ДОБАВЉАЧ                                                                     НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

 

 
Напомена: Достављени модел уговора понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 ОБРАЗАЦ 4 

 

 

                                                                      1 
 

     2 
 

         3 
 

          4 
 

          5 
 

Karoserija Kol. Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Marka i tip 

automobila 

Tip karoserije Karavan 

2019.godište 

1 kom    

Pogon 4x2 / prednja vuča 

Položaj motora Poprečno postavljen 

Broj vrata 5 

Broj mesta za sedenje 5 

Dužina / širina / visina (mm) 4424 / 1785 /1537 

Međuosovinsko rastojanje (mm) 2635 

Trag točkova – prednja / zadnja 

osovina (mm) 

1524/ 1524 

Klirens (rastojanje od tla u najnižoj 

tački) (mm) 
203 

Obim prtljažnika (l) 480/825 

Motor 

Tip motora 21129 

Menjač Manueni 5 brzina 

Gorivo Benzin 

Emisioni standard EUR 6 

Zapremina motora (ccm) 1596 

Sistem napajanja gorivom Elektronski 

kontrolisan 

Maksimalna snaga kW (KS) / obrtaji 

u minuti 

78 (106) / 5800 

Maksimalni obrtni moment, Nm 
148 / 4200 
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/ obrtaji u minuti 

Dinamičke karakteristike 

Maksimalna brzina (km / h) 180 

Ubrzanje 0 – 100 (km / h), s 12,6    

Potrošnja goriva 

Prosečna potrošnja goriva, l / 

100 km 

(grad/otvoreno/prosek) 

9.4 / 5.5 / 6.9 

Masa 

Masa automobila (kg) 1330-1340 

Najveća dopuštena masa automobila 

(kg) 

1730 

Maksimalna masa 

prikolice sa / bez 

sopstvenih kočnica (kg) 

900 / 600 

Zapremina rezervoara za gorivo (l) 55 

Oslanjanje 

Prednje 
Nezavisno, McPherson sa 

poprečnim 

stabilizatorima 

Zadnje Polunezavisno 

Upravljanje 

Upravljački mehanizam Nazubljena letva 

Točkovi 

Dimenzije 205/50 R17 (93/89, 

W/V) 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

у колони 5- уписати марку и тип аутомобила 

          у колони 3- уписати колико износи цена једног понуђеног аутомобила са свим пратећим трошковима без ПДВ-а           

          у колони 4 - уписати колико износи цена једног понуђеног аутомобила са свим пратећим трошковима са ПДВ-ом 

 
Датум:  

МП 

Одговорно лице: 

  

 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У  складу са  чланом  88.  став  1. Закона, понуђач  (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у 

табели 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац структуре цене. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 
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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 са циљем закључења уговора, Набавка путничког 

аутомобила – ЈНМВ-Д-01/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 
 

 
 
 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Оранизација 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 слмислу 

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 и оверена печатом. 
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 ОБРАЗАЦ 7 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
 

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

следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 

 
 

Понуђач  (навести назив понуђача) у поступку јавне 

набавке мале вредности са циљем закључења уговора, Набавка путничког аутомобила – 

ЈНМВ-Д-01/2019, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 
 
 

 
 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 ОБРАЗАЦ 8 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач   [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке набавке – Набавка путничког аутомобила – ЈНМВ-Д-

01/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

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; 

4) Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавкеи то: 
технички капацитет, кадровски капацитет. 

 

 

 

Место:  

Датум:   

 
М.П. 

Понуђач: 

 
 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке набавке – Набавка путничког аутомобила – ЈНМВ-

Д-01/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

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; 

 
 

 

Место:  

Датум:   

 
М.П. 

Подизвођач: 

 
 

 

 

 

 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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