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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Агенција за привредне регистре основана је 2004. године Законом о Агенцији за привредне регистре, 

којим су утврђени статус, седиште, послови и органи Агенције. 

 

Агенција је са радом почела 31. децембра 2004. године, у складу са Законом о регистрацији 

привредних субјеката, као јединствена институција у Србији са циљем и задатком да се вођењем 

регистара као јединствених електронских јавних база података створе  услови за постизање веће 

правне сигурности, веће инвестиције и стварање повољнијег привредног амбијента у Србији.  

 

Од 2005. године Агенција је члан Форума европских привредних регистара (European Commerce 

Registers), а од 2007. године Европског привредног регистра (European Business Register). 

 

Агенција обавља Законом поверене послове и води регистре-евиденције и то: 

1. Регистар привредних субјеката који обухвата: 

 Регистар привредних друштава, од 31. децембра 2004. године; 

 Регистар предузетника, од 1. јануара 2006. године;  

2. Регистар финансијског лизинга, од 31. децембра 2004. године; 

3. Регистар заложног права на покретним стварима и правима, од 15. августа 2005. године; 

4. Регистар јавних гласила, од 14. октобра 2009. године; 

5. Регистар удружења, од 22. октобра 2009. године; 

6. Регистар страних удружења, од 22. октобра 2009. године; 

7. Регистар туризма, од 1. јануара 2010. године; 

8. Регистар стечајних маса, од 1. јануара 2010. године; 

9. Регистар финансијских извештаја, од 1. јануара 2010. године; 

10. Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, од 1. фебруара 2011. године;  

11. Регистар задужбина и фондација, од 1. марта 2011. године; 

12. Регистар представништава страних фондација и задужбина, од 01. марта 2011. године; 

13. Регистар удржења, друштава и савеза у области спорта, од 23. септембра 2011. године; 

14. Регистар судских забрана, од 17. септембра 2011. године; 

15. Регистар комора, од 1. јануара 2013. године; 

16. Регистар понуђача, од 1. септембра 2013. године; 

17. Регистар факторинга, од 22. октобра 2013. године; 

18. Регистар медија, од 13. фебруара 2015. године 

19. Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње, од 01. јуна 2015. године; 

20. Централна евиденција обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола, од 01. 

јануара 2016. године; 

21. Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за 

привредне регистре, од 01. јуна 2016. године. 

 

Седиште Агенције је у Београду, Бранкова бр. 25, а организационе јединице Агенције основане су 

у 13 градова Србије (Суботица, Зрењанин, Нови Сад, Панчево, Ваљево, Крагујевац, Краљево, 

Ужице, Пожаревац, Зајечар, Ниш, Лесковац и Косовска Митровица). 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), у даљем тексту: Закон), члана 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 редни број ЈНМВ 16/06-20, 

број 10-6-487/20 од 29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку редни број 

ЈНМВ 16/06-20, брoj 10-6-488/20 од 29.06.2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вредности добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе 

Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

 

Конкурсна документација садржи:  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ ................................................................................................... 2 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ........................................................................................ 4 

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) .............................................................. 5 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ................................................ 9 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА .................................................................................... 15 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ........................................................................................................................ 16 

VI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .......................................................................... 22 

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ......................................................................... 23 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА ............ 24 

IX МОДЕЛ УГОВОРА ........................................................................................................................ 25 

X МОДЕЛ УГОВОРА ......................................................................................................................... 30 

XI ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА .................................................................. 32 

XII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .................................................. 33 

 

 

 
Укупан број страна конкурсне документације: 42. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке редни број ЈНМВ 16/06-20 су добра – путничко возило по систему „старо за 

ново“ за потребе Агенције за привредне регистре. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 34110000-1 путнички аутомобили. 

 

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) Партије 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

4) Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

5) Подаци о наручиоцу 

 
Назив наручиоца Агенција за привредне регистре 

Адреса Бранкова бр. 25, Београд 

Матични број 17580175 

ПИБ 103445385 

Интернет страница www.apr.gov.rs  

Радно време наручиоца Понедељак-петак од 07:30 до 15:30 

Лице за контакт Наташа Станисављевић, члан Комисије за јавну набавку 

e-mail адреса: javnenabavke@apr.gov.rs 

      

 

 

 

  

http://www.apr.gov.rs/
mailto:javnenabavke@apr.gov.rs


 

____________________________________________________________________страна 5 од 42 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

A Бранкова 25 T  +381 11 20 23 350 

 11000 Београд (РС) W   www.apr.gov.rs 

 

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

Предмет 

 
Предмет ове јавне набавке је набавка путничког возила по систему „старо за ново“ за потребе 

Агенције за привредне регистре. 

 

Опис добара 

 

1. Возило које је предмет набавке треба да садржи најмање следећу опрему и карактеристике: 

 

Тип возила: Путничко 

Врста погонског горива: Дизел 

Емисија издувних гасова: Euro 6 standard 

Тип мењача: 

Аутоматски са дуплим 

квачилом, min 7 степени 

преноса 

Тип погона: На свим точковима 4х4 

Број врата: 5 

Боја каросерије: Металик 

Радна запремина мотора (ccm): 1900 - 2000 

Снага мотора (kW): 130 - 140 

Ширина возила са ретровизорима (mm): 2000 - 2050 

Дужина возила (mm): 4800 - 4870 

Висина возила (mm): 1460 - 1470 

Међуосовинско растојањe (mm): 2840 - 2845 

Запремина пртљажника (l): 610 

Година производње: 2020 

ABS: Да 

Систем који омогућава кретање  

на глаткој или клизавој подлози: 
Да 

Путни рачунар: Да 

Адаптивни темпомат: Да 

Помоћ при кретању на узбрдици: Да 

Аларм интегрисан у оругиналне кључеве: Да 

Екран осетљив на додир мултифункционални са фабрички 

интегрисаним навигационим уређајем са мапама Европе: 
Да 

Bluetooth (фабричка уградња): Да 

LED задња светла: Да 

Алуминијумске фелне 18": Да 
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Пнеуматици 235/45/P18: Да 

Хром пакет: Да 

Лајсне на праговима врата: Да 

Патоснице: Да 

Кожна ручица мењача: Да 

Трокраки мултифункционални кожни серво волан  

подесив у две осе: 
Да 

Ваздушни јастуци за возача и сувозача са могућношћу 

деактивације ваздушног јастука код сувозача: 
Да 

Предњи бочни ваздушни јастуци: Да 

Ваздушне завесе: Да 

Ваздушни јастуци за колена возача: Да 

Трозонски клима уређај: Да 

Централно закључавање са даљинском командом: Да 

Улазак у аутомобил и покретање мотора аутомобила  

без употребе кључа: 
Да 

Електрични подизачи предњих и задњих стакала: Да 

Електро подесиви, склопиви и грејани спољашњи 

ретровизори са аутоматским затамњењем  

и показивачима правца: 

Да 

Лед фарови: Да 

Лед дневна светла: Да 

Лед предња светла за маглу за корнер функцијом: Да 

Предњи наслон за руку: Да 

Индикатор притиска у пнеуматицима: Да 

Стоп/старт систем: Да 

Сензор за кишу: Да 

Систем за прање фарова: Да 

Грејачи предњих седишта: Да 

Предњи и задњи паркинг сензори: Да 

Електрично отварање и затварање пртљажњика: Да 

Три сигурносна појаса позади: Да 

Недељива задња клупа,  

дељив и склопив наслон задњег седишта: 
Да 

Задњи наслон за руку: Да 

Светла за читање: Да 

Осветљење пода: Да 

Три наслона за главу позади: Да 
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Виртуелни кокпит: Да 

Пакет обавезне опреме: Да 

Сигурносни шрафови: Да 

Резервни кључ са даљинском командом: Да 

Фабрички додатно затамљена задња стакла: Да 

Бесплатан први редован сервис: Да 

 

Понуђач је у обавези да као прилог понуде достави техничке каратеристике возила која нуди, које 

треба да садрже све податке које се односе на захтеване карактеристике и опрему возила, а које 

обухвата ова тачка. 

 

2. Возило којe је у власништву Наручиоца и које је предмет замене по систему „старо за ново“, 

односно које Понуђач откупљује има следеће карактеристике и опрему: 

 

Марка и тип возила: Peugeot 508 Allure 2.0 H 163B6 

Година производње: 2012 

Радна запремина мотора (ccm): 1997 

Снага мотора (ks): 120 

Број шасије: VF38DRHH8CL043372 

Број мотора: PSARH0210DYZE4035422 

Тренутна пређена километража: 100.000 

Регистарски број: BG 641 - KG 

Боја: Сива металик 

 

Понуђач може да напред наведено возило које је предмет замене погледа, односно процени и то уз 

обавезну претходну најаву на e-mail: javnenabavke@apr.gov.rs, након чега ће бити обавештен о 

тачном времену увида.  

 

Увид и разгледање возила може се извршити данима 22, 23. и 24. јула 2020. године испред седишта 

Наручиоца у улици Бранкова бр. 25, у Београду, у радно време наручиоца (од 7:30 до 15:30 часова), 

а у складу са обавештењем о тачном времену увида. 

 

Представник понуђача који ће извршити разгледање возила, дужан је да својство представника 

понуђача докаже предајом овлашћења представнику Наручиоца.  

 

О извршеном прегледу сачињава се Записник који је саставни део документације (поглавље ХI), 

који потписују представници Понуђача и Наручиоца.  

 

Квалитет добара 

 
Понуђено возило мора најмање испуњавати све напред наведене карактеристике и захтеве 

дефинисане од стране Наручиоца.  

 

mailto:javnenabavke@apr.gov.rs
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У случају да понуда не испуњава све техничке спецификације, сматраће се неодговарајућом у 

смислу члана 3. ст. 1. тач. 32. Закона и биће одбијена као неприхватљива у смислу тачке 33. напред 

наведеног члана.  

Приликом примопредаје возила Наручилац и Понуђач ће сачинити Записник којим ће констатовати 

квалитативни и квантитативни пријем добара. 

У случају да се записнички утврди постојање недостатака у квалитету и очигледне грешке на 

испорученом возилу, Понуђач преузима обавезу да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана. 

 

Ако у наведеном року грешка не може да се отклони или се иста или слична понови 3 (три) пута, 

Понуђач преузима обавезу да возило замени новим које има једнаке или боље карактеристике. 

 

Старo возилo које Наручилац даје у замену, односно које Понуђач откупљује биће продато у 

затеченом стању, по принципу „виђено-купљено“ и по преузимању старог возила од стране 

Понуђача коме је додељен уговор неће се примати никакве рекламације које се односе на 

комплетност, исправност и техничке карактеристике предметног возила. 

Гаранција квалитета и гарантни рок  

Минимални гарантни рок који Понуђач може да понуди је 4 године или 120.000 пређених 

километара. 

У току гарантног рока, на први позив Наручиоца или корисника Понуђач коме је додељен уговор је 

у обавези да отклони о свом трошку све недостатке који се односе на квалитет и функционалност 

испорученог возила, а који нису настали неправилном употребом или физичким оштећењима, као и 

сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

Ако Понуђач коме је додењен уговор не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по 

пријему писменог позива од стране Наручиоца или корисника и не изврши ту обавезу у року датом 

у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 

лице, на терет Понуђача.  

Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди сервисирање возила које је предмет ове набавке 

у оквиру сопствене сервисне мреже на територији града Београда или у овлашћеним сервисним 

центрима на територији Републике Србије. 

 

Рок и место испоруке  
 

Рок за испоруку новог возила је максимално 90 дана од дана потписивања уговора. 

 

Наручилац ће возило које даје у замену, односно које Понуђач откупљује, испоручити Понуђачу 

истовремено са преузимањем новог возила, без примедби. 

 

Понуђач ће возило које је предмет јавне набавке испоручити у седишту Наручиоца у улици Бранкова 

бр. 25, у Београду или на другом месту које одреди Наручилац на територији града Београда. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

 

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  

 

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

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

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

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

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

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) Закона); 

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

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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 понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 
 

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

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) Пословни капацитет 

1.1. да има својство овлашћеног заступника или генералног увозника произвођача возила које нуди; 

 

2) Технички капацитет 

2.1. да поседује овлашћени сервис за бренд понуђеног возила. 

 

1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

 
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, наведене у тачки 1.1. подтач. 

1) до 3) овог одељка.   

 

1.4.  Услови које мора да испуни свако од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона 
 

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, наведене у тачки 1.1.  подтач. 1) до 3) овог одељка, 

док се додатни услови из члана 76. Закона, наведени у тачки 1.2. подтач. 1) и 2) овог одељка, 

испуњавају заједно.  

  



 

____________________________________________________________________страна 10 од 42 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

A Бранкова 25 T  +381 11 20 23 350 

 11000 Београд (РС) W   www.apr.gov.rs 

 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у 

одељку 1. тач. 1.1. подтач. 1) до 3) овог поглавља, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач 

доказује достављањем изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3), потписану од овлашћеног 

лица подизвођача. 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведеног у одељку 

1. тач. 1.1. подтач. 4) овог поглавља понуђач доказује достављањем изјаве (Образац изјаве дат је у 

поглављу VIII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ст. 2. Закона, дефинисан овом конкурсном 

документацијом.  

 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

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

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

2) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у одељку 

1. тач. 1.2. подтач. 1) и 2) овог поглавља понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1. Услов из чл. 76. Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.2. подтач. 1) овог поглавља по питању 

пословног капацитета:  

1.1. Доказ: За овлашћеног заступника потписана и оверена потврда генералног увозника за 

понуђени бренд возила, односно, за генералне увознике уговор са произвођачем понуђеног бренда 

возила. 

 

2. Услов из чл. 76. Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.2. подтач. 2) овог поглавља по питању 

техничког капацитета: 

2.1. Доказ: Потврда произвођача понуђеног бренда возила да је сервис понуђача овлашћен за 

територију Републике Србије за возила која нуди. 

 

3) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 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 о испуњености услова у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема захтева. 
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Ако Наручилац тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у одељку 1. тач. 1.1.  

подтач. 1) до 4) овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1.1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.1. подтач. 1) овог поглавља - 

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

надлежног Привредног суда; 

 

1.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.1. подтач. 2) овог поглавља - 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда (које 

обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег 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. 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 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 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 као 

члан организоване криминалне групе; 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; 

 

1.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.1. подтач. 3) овог поглавља - 

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 Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

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

 

1.4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.1. подтач. 4) овог поглавља - Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу VIII). Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Ако Наручилац тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, испуњеност 

додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведеног у одељку 1. тач. 1.2. овог 

поглавља понуђач доказује достављањем доказа наведеног у тач. 2) овог одељка. 

 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

4) Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то извод из регистра Агенције за привредне регистре, као доказ о испуњености 

обавезног услова из члана 75. став 1. тач. 1) Закона. 

 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан 

да доставља на увид доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

наведене у тачки 2) подтач 1.1. до 1.3. овог одељка.  

 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

5) 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 надлежног органа те државе. 

 

6) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

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

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

начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку добара – путничко возило по систему „старо за 

ново“ за потребе Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20“. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) ДО 4) 

ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  СТ. 1. ТАЧ. 1) ДО 4) 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  

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________________________________________ (навести назив 

понуђача) из ______________________________, ул. ____________________________________ бр. 

__ (навести адресу понуђача),  матични број: _______________ (навести матични број понуђача), 

ПИБ: __________________________ (навести пиб понуђача), у поступку јавне набавке добара – 

путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за привредне регистре, редни број 

ЈНМВ 16/06-20, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1) до 4) Закона за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача: 

 

____________________________ 

  

_____________________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) ДО 4) 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 

  

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ________________________________________________________ (навести назив 

подизвођача) из _____________________, ул. __________________________________________ бр. 

__ (навести адресу подизвођача), матични број: _______________(навести матични број 

подизвођача), ПИБ: _________________________________________ (навести пиб подизвођача), у 

поступку јавне набавке добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције 

за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

Закона за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

Датум:  Потпис подизвођача: 

 

____________________________ 

  

_____________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача.  
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор  
 

Избор најповољније понуде у предметној јавној набавци извршиће се применом критеријума 

„економски најповољнија понуда“, на основу следећих елементата критеријума и њиховог 

релативног значаја: 

 

Ред. бр. Елементи критеријума 
Максималан 

број пондера 

1. Цена новог возила 60 

2. Цена возила које је предмет замене  40 

 УКУПНО: 100 

 

Понуда која садржи најнижу укупну цену новог возила и највишу цену за возило које је предмет 

замене добија максималан број пондера - 100. 

 

Понуда са најнижом ценом новог возила добија максималних 60 пондера.  

 

Вредновање осталих понуда за наведени елемент критеријума израчунава се по формули: 

 

најнижа понуђена цена новог возила Х максималан број пондера 

понуђена цена новог возила из понуде која се рангира 

 

Понуда са највишом ценом за возило које је предмет замене добија максималних 40 пондера.  

 

Вредновање осталих понуда за наведени елемент критеријума израчунава се по формули: 

 
понуђена цена за возило које је предмет замене из понуде која се рангира Х максималан број пондера 

највиша понуђена цена за возило које је предмет замене 

 

При вредновању понуда применом горе наведених формула заокруживање ће се вршити на две 

децимале. 

 

2) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија понуда, биће изабрана 

понуда оног понуђача чија је понуда са краћим роком испоруке. Уколико две или више понуда 

садрже и исти рок испоруке повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који је понудио дужи 

гарантни рок изражен у годинама. 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

за јавну набавку добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за 

привредне регистре, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

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-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Уписан у Регистар понуђача који се води код 

Агенције за привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на којој су 

доступни подаци о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона:  

 

 

 

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 о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 
Порески идентификациони број 

(ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Уписан у Регистар понуђача који се 

води код Агенције за привредне 

регистре (заокружити да или не): 
Да          Не 

 

Адреса интернет странице на којој су 

доступни подаци о испуњености 

обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона:  

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 
Порески идентификациони број 

(ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Уписан у Регистар понуђача који се 

води код Агенције за привредне 

регистре (заокружити да или не): 
Да          Не 

 

Адреса интернет странице на којој су 

доступни подаци о испуњености 

обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона:  

 

 
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 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

1) 
Назив учесника у 

заједничкој понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 
Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 

Уписан у Регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

 

Адреса интернет странице 

на којој су доступни подаци 

о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона:  

 

2) 
Назив учесника у 

заједничкој понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 
Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 

Уписан у Регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

 

Адреса интернет странице 

на којој су доступни подаци 

о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона:  
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3) 
Назив учесника у 

заједничкој понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 
Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 

Уписан у Регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

 

Адреса интернет странице 

на којој су доступни подаци 

о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона:  

 

 

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

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

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА –  

путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за привредне регистре, 

редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

I Цена новог возила 
 

I  Тип и марка возила:  

II Јединична цена без пдв-а:  

III Јединична цена са пдв-ом:  

IV Износ увозне царине:  

V Остали зависни трошкови:  

VI Укупна цена без пдв-а:  

VII Укупна цена са пдв-ом:  

 

У ред I уписати понуђени тип и марку возила која испуњавају све техничке спецификације; 

У ред II уписати јединичну цену понуђеног возила без пдв-а; 

У ред III уписати јединичну цену понуђеног возила са урачунатим пдв-ом; 

У ред IV уписати износ увозне царине понуђеног возила; 

У ред V уписати износ осталих зависних трошкова понуђеног возила; 

У ред VI уписати укупну цену понуђеног возила без пдв-а (ред II+ ред IV+ ред V); 

У ред VII уписати укупну цену понуђеног возила са пдв-ом (ред III+ ред IV+ ред V). 

 

II    Цена старог возила  

 

I Тип и марка возила: Peugeot 508 Allure 2.0 H 163B6 

II Цена без пдв-а:  

 

У ред II уписати откупну цену возила.  

 

Пдв се не исказује с обзиром да Наручилац није у систему пдв-а. 
 

Укупна цена новог возила без ПДВ-а: _______________________ динара  

Укупна цена новог возила са ПДВ-ом: _______________________ динара  

Укупна цена старог возила: _______________________ динара  

Рок испоруке возила: 
(не дужи 90 дана од дана  

потписивања уговора) 

_________ дана од дана закључења уговора  

Гаранција и гарантни период: 
(минимум 4 године или 120.000 пређених 

километара) 

_________ године или ___________________ 

пређених километара 
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Рок плаћања: 

(не краћи од 8 ни дужи од 45 дана) 

_____ дана од дана пријема рачуна, 

испостављеног по записником верификованој 

примопредаји добара, без примедби 

Рок важења понуде: 

(не краћи од 30 дана) 
_____ дана од дана отварања понуда 

Прилог понуде: Техничка спецификација  

 

 

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне документације. 

Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним позивом и конкурсном 

документацијом. Понуђена добра у потпуности испуњавају све елементе из Техничке 

спецификације из ове конкурсне документације. Појединачне цене дате у Понуди обухватају све 

трошкове који се тичу набавке (царина, други зависни трошкови...). 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача: 

 

____________________________ 

  

___________________________ 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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VI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

за јавну набавку добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за 

привредне регистре, у поступку јавне набавке мале вредности редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

 

 

 

У 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 ТРОШКОВА У ДИНАРИМА 

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА  

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача: 

 

___________________________ 

  

___________________________ 

 

  



 

____________________________________________________________________страна 23 од 42 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

A Бранкова 25 T  +381 11 20 23 350 

 11000 Београд (РС) W   www.apr.gov.rs 

 

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
за јавну набавку добара - путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за 

привредне регистре, у поступку јавне набавке мале вредности редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач __________________________________________ (навести 

назив понуђача), даје  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ  

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за привредне 

регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 
Датум:  Потпис понуђача: 

 

____________________________ 

  

_____________________________ 

 

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

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом 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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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

 
за јавну набавку добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за 

привредне регистре, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу  

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) из 

______________________________, ул. ______________________ бр. __ (навести адресу понуђача), 

матични број: _______________ (навести матични број понуђача), ПИБ: 

__________________________ (навести пиб понуђача), поштовао је обавезе које произлазе из 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум:  Потпис понуђача: 

 

____________________________ 

  

_____________________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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 IX МОДЕЛ УГОВОРА  

 
Агенција за привредне регистре, са седиштем у Београду, улица Бранкова бр. 25, матични број: 

17580175, ПИБ: 103445385, коју заступа директор Милан Лучић, (у даљем тексту: Купац)  

и 

________________________________________________________, са седиштем у 

______________________________ улица __________________________ бр. ____, матични број: 

_______________, ПИБ: ___________________, које заступа 

__________________________________, остали чланови групе понуђача: 

___________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 

________________________ бр. ____, матични/регистарски број: ____________________, ПИБ: 

__________________, које заступа _______________________________________________, (у даљем 

тексту: Продавац) 

  

закључују у Београду следећи: 

 

 

У Г О В О Р   

 

О  

 

К У П О П Р О Д А Ј И  П У Т Н И Ч К О Г  В О З И Л А   

 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – путничко 

возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за привредне регистре, редни број 

ЈНМВ 16/06-20, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Купца дана __.__.2020. године; 

 да је Продавац доставио прихватљиву понуду која је код Купца заведена под бројем 

_________________ дана __.__.2020. године, у даљем тексту: Понуда(попуњава Наручилац); 

 да је Купац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели 

уговора, под бројем _________________ дана __.__. 2020. године (попуњава Наручилац); 

 Продавац наступа са подизвођачем ______________________________________, са 

седиштем у __________________, улица _________________________ бр. ________ матични 

број: _______________, ПИБ: ___________________, који ће извршити набавку који се 

односи на ___________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________                                   
(навести податке о понуђачу, проценат вредности и део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач). 
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Предмет уговора 
 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја новог путничког возила и то возила типа 

_______________________________________ по систему „старо за ново“ на који начин уједно 

Продавац откупљује старо возило у власништву Купца и то возило Peugeot 508 Allure 2.0 H 163B6, 

регистарски број BG 641 - KG, у виђеном стању. 

 

Вредност уговора 
 

Члан 3. 
Укупна цена новог возила дефинисаног у члану 2. овог уговора износи __________________ 

(словима: ________________________________________________ ) динара. 

 

Цена возила из претходног става обухвата трошкове царине, транспорта, осигурања у транспорту, 

деконзервацију, доставу у седиште Купца у Београду у улици Бранкова бр. 25, као и друге зависне 

трошкове. 

 

У цену из става 1. овог члана није урачунат порез на додату вредност, који пада на терет Купца. 

 

Уговорне стране споразумно утврђују да Продавац прихвата да откупи старо возилo Купца из члана 

2. овог уговора, у виђеном стању, по цени утврђеној у његовој Понуди из члана 1. овог уговора. 

 

Рок и начин плаћања 
 

Члан 4. 
Купац се обавезује да ће цену новог возила платити у року од ____  (______________) дана од дана 

пријема рачуна, испостављеног по записником верификованој примопредаји добара, без примедби. 

 

Рок и начин испоруке 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да ново возило испоручи Купцу најкасније у року од ___ (_____________) 

дана од дана потписивања уговора, а 2 (два) дана пре испоруке Продавац се обавезује да овлашћеног 

представника Купца из члана 11. овог уговора обавести о спремности за испоруку.  

 

Ново возило које је предмет испоруке мора у свему одговарати захтеваним техничким 

карактеристикама из конкурсне документације и понуде Продавца из члана 1. овог уговора. 

 

Приликом примопредаје возила Купац и Продавац ће сачинити Записник којим ће констатовати 

квалитативни и квантитативни пријем добара, и уједно извршити и предају старог возила у 

власништву Купца. 

 

Рекламације 

 

Члан 6. 
У случају да се записнички утврди постојање недостатака у квалитету и грешке на испорученом 

возилу, Продавац је дужан да отклони те недостатке у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. 
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Ако у року из претходног става овог члана Продавац не може да отклони грешке или ако се иста 

или слична грешка понови 3 (три) пута, Продавац је дужан да возило замени новим које има једнаке 

или боље карактеристике од замењеног. 

 

Старо возило које Купац даје у замену, одосно које Продвац откупљује биће продато у затеченом 

стању, по принципу „виђено-купљено“ и по преузимању истог од стране Продавца, неће се примати 

никакве рекламације које се односе на комплетност, исправност и техничке карактеристике 

предметног возила. 

 

Гаранција квалитета и гарантни рок 

 

Члан 7. 

Гарантни рок за испоручено добро износи _____ (___________) године или ____________ 

(_____________) пређених километара. 

У току рока из става 1. овог члана, Продавац је у обавези да на први позив отклони о свом трошку 

све недостатке који се односе на квалитет и функционалност испорученог возила, а који нису 

настали неправилном употребом или физичким оштећењима, као и сва оштећења проузрокована 

овим недостацима.  

Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива 

и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Купац је овлашћен да за отклањање недостатака 

ангажује друго правно или физичко лице, на терет Продавца.  

Продавац се обавезује да обезбеди бесплатан први редован сервис возила. 

Продавац се обавезује да у гарантном року обезбеди сервисирање возила које је предмет овог 

уговора у оквиру сопствене сервисне мреже на територији града Београда или у овлашћеним 

сервисним центрима на територији Републике Србије. 

 

Виша сила 

 

Члан 8. 
У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних обавеза, за време док 

виша сила траје. 

 

Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу да утичу, који се не 

могу предвидети или, када то могу, не могу да се спрече или превазиђу. 

 

Уговорна страна која се позива на вишу силу мора писменим путем обавестити другу уговорну 

страну о дејству више силе, почетку и њеном трајању, да би је друга уговорна страна, такође 

писменим путем, признала у смислу овог уговора. 

 

Уговорна казна и законска затезна камата 

 

Члан 9. 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Купац може захтевати да му Продавац плати 

уговорну казну у висини од 0,02% (два промила) вредности неиспорученог путничког возила за 

сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ 0,5 % вредности путничког возила, 

уговор ће се сматрати раскинутим. 
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Одредбе из става 1. овог члана се не примењују ако је закашњење у испоруци проузроковано  

неблаговременим преузимањем возила од стране Купца. 

 

Уколико Купац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Продавца, претрпи штету, 

може захтевати поред уговорне казне, и накнаду штете. 

 

Члан 10. 
Уколико Купац у уговореном року из члана 4. овог уговора, не изврши плаћање Продавцу, Продавац 

може захтевати да му за сваки дан закашњења плати законску затезну камату. 

 

Уколико Продавац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза Купца прописаних у члану 4. овог 

уговора, претрпи штету, може захтевати и накнаду штете од стране Купца. 

 

Спровођење уговора 

 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да се о спровођењу уговора старају њихови овлашћени представници, 

и то: 

 

а) _______________________, запослен на радном месту _________________________, у име Купца; 

 

б) ________________________________ (навести име и презиме), запослен/а на радном месту 

___________________________________________ (навести назив радног места), у име Продавца. 

 
Представници уговорних страна из става 1. овог члана се могу мењати уз претходно писано 

обавештење друге уговорне стране, с тим да промена производи дејство према другој уговорној 

страни рачунајући од првог дана од дана пријема писменог обавештења о промени представника. 

 

Ступање уговора на снагу  

 

Члан 12. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна.  

Примена прописа 

 

Члан 13. 
За тумачење уговорних одредби и за све што није изричито регулисано уговором, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима и други одговарајући правни прописи који регулишу 

предметну материју на територији Републике Србије. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора 

решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност стварно надлежног суда у 

Београду. 
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Број примерака уговора 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском језику, од којих свака од уговорних 

страна задржава по 3 (три). 

 

 

 

 

 

  

АГЕНЦИЈА ЗА  

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 
 ПРОДАВАЦ 

 

 
  

Милан Лучић   

 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Одбијање понуђача без оправданих разлога да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен, представља негативну референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. тач. 3. Закона.   



 

____________________________________________________________________страна 30 од 42 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

A Бранкова 25 T  +381 11 20 23 350 

 11000 Београд (РС) W   www.apr.gov.rs 

 

X МОДЕЛ УГОВОРА  

 
Агенција за привредне регистре, са седиштем у Београду, улица Бранкова бр. 25, матични број: 

17580175, ПИБ: 103445385, коју заступа директор Милан Лучић, (у даљем тексту: Продавац)  

и 

________________________________________________________, са седиштем у 

______________________________ улица __________________________ бр. ____, матични број: 

_______________, ПИБ: ___________________, које заступа 

__________________________________, остали чланови групе понуђача: 

___________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 

________________________ бр. ____, матични/регистарски број: ____________________, ПИБ: 

__________________, које заступа _______________________________________________, (у даљем 

тексту: Купац) 

  

закључују у Београду следећи: 

 

 

УГОВОР 

 

О  

 

КУПОПРОДАЈИ ПОЛОВНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА 

 

 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констстују да je предмет овог уговора купопродаја путничког возила у 

власништву Продавца и то возило Peugeot 508 Allure 2.0 H 163B6, регистарски број BG 641 - KG, 

година производње 2012, боја сива металик, број мотора PSARH0210DYZE4035422, број шасије 

VF38DRHH8CL043372.  

 

Обавезе Продавца 

 

Члан 2. 
Продавац продаје и обавезује се да Купцу преда у својину и државину своје возило ближе описано 

у члану 1. овог уговора, са свим одговарајућим исправама. 

 

Обавезе Купца 

 

Члан 3. 

Купац купује возилo из члана 1. овог уговора и обавезује се да Продавцу исплати признату цену у 

износу од _______________ (словима:__________________________________________________) 

динара. 

 

У цену из претходног става није обрачунат порез на додату вредност с обзиром да Продавац није у 

систему ПДВ-а. 
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Порез на пренос апсолутних права половног возила обрачунат на износ из става 1. овог члана пада 

на терет Продавца. 

 

Начин и рок испоруке 

 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да возило из члана 1. овог уговора испоручи Купцу по потписивању уговора, 

а приликом испоруке новог возила од стране Купца. 

 

Приликом испоруке, односно пријема возила уговорне стране ће о томе сачинити Записник. 

 

Уговорне стране констатују да ће возило бити продато у затеченом стању, да ће Купац приликом 

преузимања возила проверити број мотора и шасије и да никакве накнадне рекламације по том 

основу неће бити уважене. 

 

Уговорне стране такође констатују да ће предмет продаје бити продат по принципу „виђено-

купљено“ и да се по преузимању истог од стране Купца неће примати никакве рекламације које се 

односе на комплетност, исправност и техничке карактеристике предметног возила. 

 

Примена прописа 

 

Члан 5. 
На све што није предвиђено овим уговором сходно ће се примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима и других позитивних прописа Републике Србије. 

 

Број примерака уговора 

 

Члан 6. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском језику, од којих свака од уговорних 

страна задржава по 3 (три). 

 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА  

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 

 

 

КУПАЦ 

   

Милан Лучић   

 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Одбијање понуђача без оправданих разлога да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен, представља негативну референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. тач. 3. 

Закона.   
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XI ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА  

 
за јавну набавку добара - путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе Агенције за 

привредне регистре, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број ЈНМВ 16/06-20 

 

У складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације, понуђач преко свог овлашћеног 

представника, у циљу откупа возила које је предмет замене врши преглед возила у власништву 

Наручиоца о чему са представником наручиоца сачињава овај Записник.  

 

Назив понуђача: 

 

 

  

Место и адреса седишта понуђача:   

Име и презиме представника понуђача:   

Функција, радно место или други основ 

овлашћења представника понуђача:   

Контакт телефон:   

e-mail:   

Датум и време обиласка:   

 

Евентуалне напомене: 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног представника Наручиоца:  

 

 

 

 

Представник Понуђача  Представник Наручиоца 

 

 

 

  

 

 

Овај записник сачињен је у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) за Понуђача, а 1 (један) за 

Наручиоца.  

 

 
  

Напомена: Потписан записник доставља се уз понуду 
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XII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Агенције за привредне 

регистре у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке: 

 

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2) Начин подношења понуде 

 

Понуђач подноси понуду 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 кутије навести назив и адресу понуђача. 

 

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

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

 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно обрасци 

и прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

Понуду доставити на адресу: Агенција за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр. 25, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе 

Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Рок за подношење понуда је 28. јул 2020. године до 10,00 часова. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28. јула 2020. године 

до 10,00 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. 

 

Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Понуда садржи: 

 

Р.бр. Назив  образца Поглавље 

1. 
Образац изјаве о испуњавању услова за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75.  ст. 1. тач. 1) до 4) Закона  
Поглавље III одељак 3  

2. 
Доказ о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  из чл. 76. Закона 
Поглавље III одељак 2 
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3. Образац понуде (са прилогом)  Поглавље V 

4. Модели уговора Поглавље IX и X 

5. Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) Поглавље VI 

6. 
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона 
Поглавље VIII 

7. Образац изјаве о независној понуди Поглавље VII 

9. 
Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона 

(уколико понуду подноси група понуђача) 
 

 

Сви обрасци и модели уговора који су саставни део понуде попуњавају се и потписују од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

 

Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране овлашћеног 

лица понуђача.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу 

попунити и потписати сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног 

понуђача из групе који ће у име групе попунити и потписати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном 

одговорношћу, 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 изјаве 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.  

 

3) Партије 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4) Понуда са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5) Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Агенција за привредне регистре, 

Београд, ул. Бранкова бр. 25, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара - путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе 

Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
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„Допуна понуде за јавну набавку добара - путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе 

Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку добара - путничко возило по систему „старо за ново“ за потребе 

Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - путничко возило по систему „старо за ново“ 

за потребе Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 16/06-20 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти или кутији 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, нити да допуни 

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 V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7) Понуда са подизвођачем 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) 

наведе да подноси понуду 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. 

 

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

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглавља III, одељак 3.) 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 

добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

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

 

8) Заједничка понуда 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који, у 

складу са чланом 81. ст. 4 и 5. Закона, садржи податке, и то: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће издати рачун; 

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

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

 

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

III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

изјаве из поглавља III одељак 3, Образац изјаве из поглавља VIII и доказе наведене у поглављу III 

одељак 2. тач. 2)). 

 

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 од којих зависи прихватљивост понуде 
 

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Наручилац је предвидео плаћање преносом средстава на рачун понуђача у року који не може бити 

краћи од 8 (осам) дана ни дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна након извршене 

примопредаје добара без примедби. 

 

Уколико понуђач не прихвати наведени услов за начин и рок плаћања, понуда ће бити одбијена. 
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9.2. Захтеви у погледу начина, рока и места испоруке предметних добара 

 

Рок за испоруку новог возила не може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора. 

 

Наручилац ће возило које даје у замену, односно које Понуђач откупљује, испоручити Понуђачу 

истовремено са преузимањем новог возила, без примедби. 

 

Понуђач ће возило које је предмет јавне набавке испоручити у седишту Наручиоца у улици Бранкова 

бр. 25, у Београду или на другом месту које одреди Наручилац на територији града Београда. 

 

9.3. Рекламације и грешке у квалитету и гарантни рок 

Приликом примопредаје возила Наручилац и Понуђач ће сачинити Записник којим ће констатовати 

квалитативни и квантитативни пријем добара. 

У случају да се записнички утврди постојање недостатака у квалитету и очигледне грешке на 

испорученом возилу, Понуђач преузима обавезу да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана. 

 

Ако у наведеном року грешка не може да се отклони или се иста или слична понови 3 (три) пута, 

Понуђач преузима обавезу да возило замени новим које има једнаке или боље карактеристике. 

 

Старо возило које Наручилац даје у замену, одосно које Понуђач откупљује биће продато у 

затеченом стању, по принципу „виђено-купљено“ и по преузимању истог од стране Понуђача коме 

је додељен уговор неће се примати никакве рекламације које се односе на комплетност, исправност 

и техничке карактеристике предметног возила. 

 

9.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

 

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

 

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) Увид у возила која су у власништву Наручиоца 

Понуђач може да изврши увид и возило које су предмет замене погледа, односно процени и то уз 

обавезну претходну најаву на e-mail: javnenabavke@apr.gov.rs, након чега ће бити обавештен о 

тачном времену увида.  

  

Увид и разгледање возила може се извршити данима 22, 23. и 24. јула 2020. године у радно време 

наручиоца (од 7:30 до 15:30 часова) испред седишта Наручиоца у улици Бранкова бр. 25, у Београду, 

а у складу са обавештењем о тачном времену увида. 

 

Представник понуђача који ће извршити разгледање возила, дужан је да својство представника 

понуђача докаже предајом овлашћења представнику Наручиоца.  

 

О извршеном прегледу сачињава се Записник који је саставни део документације (поглавље ХI), 

који потписују представници Понуђача и Наручиоца.   
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11) Гаранција квалитета и гарантни рок  

 
Минимални гарантни рок који Понуђач може да понуди је 4 године или 120.000 пређених 

километара. 

У току гарантног рока, Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да на први позив отклони о 

свом трошку све недостатке који се односе на квалитет и функционалност испорученог возила, а 

који нису настали неправилном употребом или физичким оштећењима, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима.  

Ако Понуђач коме је додењен уговор не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по 

пријему писменог позива од стране Наручиоца или корисника и не изврши ту обавезу у року датом 

у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 

лице, на терет Продавца.  

Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди сервисирање возила које је предмет ове набавке 

у оквиру сопствене сервисне мреже на територији града Београда или у овлашћеним сервисним 

центрима на територији Републике Србије. 

 

12) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. 

 

Цене се исказују за нова и стара путничка возила, са и без пореза на додату вредност са урачунатом 

царином и другим зависним 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 

 

Царину и друге трошкове понуђач ће у понуди одвојено исказати у динарима. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

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

Закона. 

 

13) Средства финснсијског обезбеђења  
 

У предметном поступку јавне набавке наручилац не захтева средства финсијског обезбеђења.  

 

14) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче  
 

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

 

15) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или електронске 

поште на е-мail javnenabavke@apr.gov.rs) тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуда. Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке путем 

наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца, 

понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова 
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

 

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку редни број ЈНМВ 16/06-20“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 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.  

 

16) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача и допуштене исправке 
 

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 и 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 понуда. 

 

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. 

 

17) Накнада за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 
 

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине сноси понуђач. 

 

18) Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 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 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 на e-mail: 

javnenabavke@apr.gov.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Агенција за 

привредне регистре, Бранкова бр. 25, Београд. Комуникација и пријем докумената у поступку 

заштите права путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време 

Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова 

 

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

наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.  

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

 

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

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. Закона. 

 

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

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (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 захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, 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. 

  

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона треба 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 одлуци наручиоца; 

4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) Потврду о уплати таксе; 

7) Потпис подносиоца захтева. 

 

mailto:javnenabavke@apr.gov.rs
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Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

 

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 или 253, позив на број 

ЈНМВ 160620, сврха уплате: ЗЗП, Агенција за привредне регистре, јавна набавка мале вредности 

редни број ЈНМВ 16/06-20, корисник: Буџет Републике Србије). 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗЈН, прихватиће се:  

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; 

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

4) број рачуна: 840-30678845-06;  

5) шифру плаћања: 153 или 253;  

6) позив на број ЈНМВ 160620; 

7) сврха: ЗЗП, Агенција за привредне регистре, јавна набавка мале вредности редни број ЈНМВ 

16/06-20;  

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.  

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 претходном тачком 

овог става. 

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. овог става, 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). 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

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

прописом. 

 

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

 

19) Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 

8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

 

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави наручиоцу 

у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како би наручилац могао 

објавити обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став 1. Закона.  
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

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, у року од  8 

(осам) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

 


