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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број: ЈНОП 1.1.7/2019 и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку бр. ЈНОП 1.1.7/2019,  припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку МИНИБУСЕВА  ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 
број : ЈНОП  1.1.7/2019  

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  6. 

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

 
 

6. 

V Критеријуми за доделу уговора 9. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 10. 

VII Модел уговора 23. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 27. 

 
 
 

Рок за подношење понуда је 16.08.2019. године до 11:00 часова 
Јавно отварање понуда обавиће се 16.08.2019. године у 12:00 часова 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: ..............................ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“  
Адреса: ….................................КРУШЕВАЦ, ул. Босанска 21  
Интернет страница:..................www.nataveljkovic.edu.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.7/2019 су добра: – Минибусеви за превоз деце, за 
потребе ПУ „Ната вељковић“ Крушевац 
Назив и ознака из општег рачника набавке: 34121000- Аутобуси и минибусеви  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Лице (или служба) за контакт: Горица Јаћовић, 037/428-011 
Е - mail адреса: admin@nataveljkovic.edu.rs  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. 

 
 

1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА: МИНИБУС ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА (17 места 
за седење + место за возача)  -  комада 2 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ: 

 
Karakteristike vozila: 
- Broj sedista: 17+1 (vozač) 
- Širina vozila bez retrovizora: od 2000mm do 2010mm 
- Međuosovinsko rastojanje: minimum 4000mm 
- Gorivo i pogon: eurodizel, sa pogonom na prednje točkove 
- Radna zapremina motora: od 2250cm3 do 2500cm3 
- Snaga motora: 150ks±2% 
- Broj vrata: 4 
  Boja vozila : BELA 
  Broj vozila:2 
 
OPREMA VOZILA: 
 Centralna brava sa daljinskom komandom, 
 ABS + EBD, ECS (Electronic Control Stability) + Hill holder + ASR + LAC, 
 Servo upravljač, 
 Elektopodesivi spoljni retrovizori sa funkcijom odmrzavanja, 
 Vazdušni jastuk za vozača, 
 Prednji naslon za ruku, 
 Manuelni klima uređaj, 
 Vozačevo sedište sa lumbalnim podešavanjem i naslonom za ruku, 
 Suvozačka klupa sa dva sedišta, 
 Rezervni točak standardnih  dimenzija 
 5" touchscreen radio   
 CD Mp3 + USB + Aux + Bluetooth 
 Desna bočna klizna vrata, 
 Dvokrilna zadnja vrata, 
 Tempomat sa podešavanjem limitirane brzine, 
 Putničko vešanje, 
 Svetla za maglu, 
 Akumulator povećanog kapaciteta minimum 110Ah 
 Pokretni stepenik ispod desnih bočnih kliznih vrata za lakši ulazak, 
 Digitalni tahograf, 
 
SPECIFIKACIJA NADOGRADNJE: 

✓ Oblaganje poda vodootpornom blažujkom 

✓ Toplotna i zvučna izolacija putničkog prostora 
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✓ Pod prekriven neklizajućim podolitom otpornim na habanje 

✓ Unutrašnje tapaciranje vozila veštačkom kožom i meblom 

✓ Rukohvat na vratima 

✓ Elektro brava za otvaranje bočnih vrata iza suvozača 

✓ LED rasveta na nebu 

✓ Radijator za zagrevanje putničkog dela, sa ventilatorom min 3 KW 
snage 

✓ Dodatni klima isparivač na fabričku klimu snage minimum 4 KW 

✓   Stakleni šiber kao izlaz u slučaju opasnosti(600x750) 

✓ 17 sedišta , turistička ,anatomska, sklopivi rukonaslon, pojasevi u tri 
tačke 

 
Опремање возила: 
 
1 Oblaganje poda vodootpornom blažujkom 10mm-18mm 
2 Toplotna i zvučna izolacija putničkog prostora 
3 Pod prekriven neklizajućim podolitom otpornim na habanje,usklađen sa unutrašnjim enterijerom 
4 Unutrašnje tapaciranje sa veštačkom kožom i meblom 
5 17 kom SEGE SMARTLINE 3025, turistička fiksna anatomska sedišta,sklopivi rukonaslon, pojasevi u 3 
tačke 
6 Elektro brava sa dva motora za otvaranje bočnih vrata iza suvozača - standardna 
7 Rukohvat na vratima 
8 Plafonska led rasveta duž celog putničkog dela 
9 Stakleni šiber kao izlaz u slučaju opasnosti (600x750) 
10 Čekići pored izlaza za slučaj opasnosti - 2 kom 
11 Radijator za zagrevanje, sa ventilatorom 
12 Dodatni klima isparivač na fabričku klimu centralno postavljen- Webasto 4,5KW 
13 Dobijanje atesta, baždarenje tahografa i tehnički pregled 
14 2019 godište, 2,3 multijet 150ks, nosivost 4250 kgr,manuelni klima uredjaj,ABS,EDB,Hill Holder, 
ESC,5" touchscreen radio sa USB+MP3+bluetooth, bočna klizna vrata,samopodešavajuće vazdušno 
vešanje, kožni volan, kamera za parkiranje unazad..... 
 
Ostalo: 
 
* Garancija na ugrađenu opremu 2 godine, ne podrazumeva fizička oštećenja. 
* Nadogradjivač obezbeđuje: tehnički pregled (važi 30 dana), baždarenje tahografa (važi 15 dana) 
i atest nadležne institucije. 
 
Рок испоруке: 

 30  дана од дана закључења уговора 
 

 
 
2. РЕКЛАМАЦИЈА 

 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара 

Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе 
приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у  року 8 дана, од дана пријема приговора 
одлучи о приговору Наручиоца.  
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 
 

Не постоји техничка документација и планови 
 
 
 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 
документацијом 

 
 
 

2. 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
ЗЈН); 
 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 
 

4. 

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

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) ЗЈН 
   
 

 
Фотокопија важеће дозволе 
за обављање одговарајуће 
делатности, издате од 
стране надлежног органа, 
ако је таква дозвола 
предвиђена посебним 
прописом 
 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 
4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 
76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 
обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ  Лиценца за 
обављање предметне делатности -  издату од стране надлежног органа и 
Потврду исте да је лиценца важећа, које понуђач доставља у виду неоверене 
копије.  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.   

 
 Понуђач може да достави тражене доказе и уз понуду. 
 

Докази које ће наручилац захтевати су: 
 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више 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 
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против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

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

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. 

 
V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 

Ако је нека од понуђених цена за набавку добара неуобичајено ниска цена, 
сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року 
од 3 (три) дана од дана пријема захтева.  Наручилац ће по добијању образложења 
проверити меродавне саставне елементе понуде који су образложени. 

Напомена: Уколико понуду достави понуђач који није у систему ПДВ-а, понуде 
ће се оцењивати тако што ће се упоредити цене (укупна цена понуђача који није у 
систему ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а). 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења 
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(опције) понуде, а ако и рок важења понуде буде исти, предност ће добити понуда 
која је прва пристигла код наручиоца. 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)- није обавезан;  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН,  (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН,  (Образац 5а). 

7) Модел уговора  

8) Дозвола- лиценца, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
(фотокопија) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 
Набавка минибусева за превоз деце,  број  ЈНОП 1.1.7/2019 
 
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 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 
5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА: Набавка минибусева за превоз деце 
 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Колич
ина 

Јединична    цена 
без ПДВ-а  

Укупна цена без 
ПДВ-а 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

 
Минибус за превоз путника  
 
Karakteristike vozila: 

- Broj sedista: 17+1 (vozač) 
- Širina vozila bez retrovizora: od 2000mm do 
2010mm 
- Međuosovinsko rastojanje: minimum 4000mm 
- Gorivo i pogon: eurodizel, sa pogonom na prednje 
točkove 
- Radna zapremina motora: od 2250cm3 do 
2500cm3 
- Snaga motora: 150ks±2% 
- Broj vrata: 4 
  Boja vozila : BELA 
  Broj vozila:2 
 
OPREMA VOZILA: 
 Centralna brava sa daljinskom komandom, 
 ABS + EBD, ECS (Electronic Control Stability) + 
Hill holder + ASR + LAC, 
 Servo upravljač, 
 Elektopodesivi spoljni retrovizori sa funkcijom 
odmrzavanja, 
 Vazdušni jastuk za vozača, 
 Prednji naslon za ruku, 
 Manuelni klima uređaj, 
 Vozačevo sedište sa lumbalnim podešavanjem i 
naslonom za ruku, 
 Suvozačka klupa sa dva sedišta, 
 Rezervni točak standardnih  dimenzija 
 5" touchscreen radio   
 CD Mp3 + USB + Aux + Bluetooth 
 Desna bočna klizna vrata, 
 Dvokrilna zadnja vrata, 
 Tempomat sa podešavanjem limitirane brzine, 
 Putničko vešanje, 
 Svetla za maglu, 
 Akumulator povećanog kapaciteta minimum 110Ah 
 Pokretni stepenik ispod desnih bočnih kliznih vrata 
za lakši ulazak, 
 Digitalni tahograf, 
 
SPECIFIKACIJA NADOGRADNJE: 

ком 2 
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✓ Oblaganje poda vodootpornom blažujkom 

✓ Toplotna i zvučna izolacija putničkog prostora 

✓ Pod prekriven neklizajućim podolitom otpornim na habanje 

✓ Unutrašnje tapaciranje vozila veštačkom kožom i meblom 

✓ Rukohvat na vratima 

✓ Elektro brava za otvaranje bočnih vrata iza suvozača 

✓ LED rasveta na nebu 

✓ Radijator za zagrevanje putničkog dela, sa ventilatorom min 3 KW snage 

✓ Dodatni klima isparivač na fabričku klimu snage minimum 4 KW 

✓   Stakleni šiber kao izlaz u slučaju opasnosti(600x750) 

✓ 17 sedišta , turistička ,anatomska, sklopivi rukonaslon, pojasevi u tri tačke 
 
Опремање возила: 
 
1 Oblaganje poda vodootpornom blažujkom 10mm-
18mm 
2 Toplotna i zvučna izolacija putničkog prostora 
3 Pod prekriven neklizajućim podolitom otpornim na 
habanje,usklađen sa unutrašnjim enterijerom 
4 Unutrašnje tapaciranje sa veštačkom kožom i 
meblom 
5 17 kom SEGE SMARTLINE 3025, turistička 
fiksna anatomska sedišta,sklopivi rukonaslon, 
pojasevi u 3 tačke 
6 Elektro brava sa dva motora za otvaranje bočnih 
vrata iza suvozača - standardna 
7 Rukohvat na vratima 
8 Plafonska led rasveta duž celog putničkog dela 
9 Stakleni šiber kao izlaz u slučaju opasnosti 
(600x750) 
10 Čekići pored izlaza za slučaj opasnosti - 2 kom 
11 Radijator za zagrevanje, sa ventilatorom 
12 Dodatni klima isparivač na fabričku klimu 
centralno postavljen- Webasto 4,5KW 
13 Dobijanje atesta, baždarenje tahografa i tehnički 
pregled 
14 2019 godište, 2,3 multijet 150ks, nosivost 4250 
kgr,manuelni klima uredjaj,ABS,EDB,Hill Holder, 
ESC,5" touchscreen radio sa USB+MP3+bluetooth, 
bočna klizna vrata,samopodešavajuće vazdušno 
vešanje, kožni volan, kamera za parkiranje 
unazad..... 
 
Ostalo: 
 
* Garancija na ugrađenu opremu 2 godine, ne 
podrazumeva fizička oštećenja. 
* Nadogradjivač obezbeđuje: tehnički pregled (važi 
30 dana), baždarenje tahografa (važi 15 dana) i 
atest nadležne institucije. 

 

Укупно без ПДВ-а:     

 
Словима: ___________________________________________________________ 

 
ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
Словима: ___________________________________________________________ 
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Начин и рок  плаћања: 
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана 
од дана пријема уредно сачињеног рачуна 

Рок важења понуде: 

 
_________дана од дана отварања понуда 
(не краће од 30 дана од дана отварања 
понуда) 

Рок испоруке: 
 

30 дана од дана закључења уговора 

 
 
 

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде и уговора.  
 

   
 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Упуство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене тако што ће унети понуђену 
јединичну цену, изражену у динарима по јединици мере . 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да ли образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити овај образац, а који ће 
бити одређен споразумом о заједничком наступању. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
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: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ЈНОП  1.1.7/2019- 
НАБАВКА МИНИБУСЕВА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 

18/36 

  
 

 
 
 
 
 

 
 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке добара –НАБАВКА МИНИБУСЕВА ЗА ПРЕВОЗ 
ДЕЦЕ, бр ЈНОП 1.1.7/2019, 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, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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 добара: НАБАВКА МИНИБУСЕВА ЗА ПРЕВОЗ 
ДЕЦЕ број 1.1.7/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
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испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
 
 
 
 
 
 
 

 
(ОБРАЗАЦ 5а) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добара: – НАБАВКА МИНИБУСЕВА ЗА 
ПРЕВОЗ ДЕЦЕ број 1.1.7/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
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Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 6 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНЕ ИЗЈАВЕ (ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА) 
 

 
 
_________________________________________________ 
Назив правног лица (у даљем тексту: Дужник) 
 
Адреса седишта, број поште и место___________________________________________ 

Матични број:____________________________________ 

ПИБ:____________________________________________ 

Текући рачун:____________________________________ 

Код банке________________________________________ 

у _____________________, дана_______________ 2019. године 

 
 

ИЗДАЈЕ  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
-за корисника бланко сопствене менице- 

 
КОРИСНИК: Предшколска установа „Ната Вељковић“ Крушевац (у 

даљем тексту : Поверилац) 
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да 

предату меницу број:_______________________ (унети серијски број менице) може 
попунити у износу од_________________________динара, за добро извршење 
посла, у висини од 10% вредности уговора. 
 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ 
од___________________динара и да иницира наплату бланко сопствене менице са 
клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет Дужника са роком 
доспећа по виђењу, те да , без трошкова и вансудски, у складу са важећим 
прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника__________________________ 
Код банака, у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења –гаранција за 
добро извршење посла, по Уговору заведеном код Повериоца под бројем: 
___________од____________2019. године, и код Дужника под бројем: 
_______________    од     __________2019. године. 
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Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на 

терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед 
чекања у случајуда на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или 
због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од 
стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 
Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 

за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку 
добара који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за 
испоруку добара. 

 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
Напомена:  
1. Меницу и меничну изјаву доставља само изабрани понуђач  на дан 

закључења уговора с тим што се, уз меницу доставља и доказ о регистрацији 
менице и картон депонованих потписа оверен од стране пословне банке, с 
тим да овера не може бити старија од три месеца.  

2.  Детаљнија објашњења у Поглављу VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА 
САЧИНИ ПОНУДУ, тачка 13.Средства финансијског  обезбеђења. 

 
· Образац доставља понуђач који добије уговор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

У Г О В О Р 
о куповини добара: минибусева за превоз деце 

 
Закључен између: 
 
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“, ул. Босанска 21, Крушевац (у 
даљем тексту: Наручилац), 
Матични број: 07269617, ПИБ: 100477634, Текући рачун бр.: 840-260661-40, код 
Управе за јавна плаћања коју заступа Директор  Весна Живковић, и 
 
2. ______________________________________________________________, са 
седиштем у 
____________________, ул. _______________________ бр. ____ , (у даљем тексту: 
Добављач), Матични број ______________, ПИБ _______________, Текући рачун: 
_______________ код _________________ банке, кога заступа 
________________________. 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора je набавка 2 (два) минибуса за превоз деце, за потребе 

Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац. 
Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорности у погледу 

купопродаје 2 (два) минибуса за превоз деце, као и друга питања везана за реализацију 
овог уговора. 

Члан 2. 
 

Добављач обавезује да  испоручи , а Наручилац се обавезује да плати Добављачу 
испоручена добра, у свему према усвојеној понуди Добављача заведеној под бројем: 
____________ од _____________ године,и то у износу од ________________ динара без 
ПДВ-а , ПДВ износи _____________ динара, а цена са ПДВ-ом ________________ динара . 

 
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна.  
 
Цена из усвојене понуде је фиксна и непроменљива. 
 
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Добављача, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну- фактури, са позивом на број рачуна који се 
плаћа. 
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Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун 
укупан износ цене за преузета добра. 

Обавезе по основу овог уговора које  доспевају у наредној буџетској години, биће 
реализоване највише до износа средстава која ће, за ту намену, наручиоцу бити одобрена у 
тој буџетској години. 

 
 
 
 

Члан 3. 
 

На испостављен рачун Наручиоц може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема рачуна. 

Добављач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора. 

У случају да је приговор основан, Добављач ће извршити одговарајуће исправке 
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. 

У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писменим путем 
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 

 
Члан 4. 

 
Место испоруке предметних добара је пословна јединица Продавца. Продавац се 

обавезује да позове купца на место испоруке и исту изврши у року од 30 дана од дана 
закључења уговора. 

Приликом испоруке овлашћено лице Купца и Продавца сачиниће записник о 
примопредаји добара са спецификацијом истог. Записник представља, уз испостављени 
рачун и овај уговор, основ за плаћање. 

У случају утврђшених недостатака у квалитету и очигледних грешака, приликом 
примопредаје, продавац мора исте отклонити у року не дужем од 10 радних дана. 

Трошкови транспорта од места примопредаје падају на терет Купца. 
 

Члан 5. 
 

У случају прекорачења рока из члана 3. овог уговора, продавац се обавезује да за 
сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5% од вредности испоруке. 

Уколико се утврди приликом испоруке да возила не одговарају у потпуности 
захтеваним техничким карактеристикама, Наручилац може да раскине уговор уз накнаду 
штете Продавцу од 5% од укупне вредности добара која су предмет уговора. 
 

Члан 6. 
 

Добављач у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења 
уговора средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални 
продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и 
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продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен рок за испоруку добара. 

Средство финансијског обезбеђења мора трајати најмање онолико колико је то 
предвиђено у конкурсној документацији. 

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека 
рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена. 

 
 
 
 

Члан 7. 
 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима 
који су наступили независно од воље странака. 

Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива странка не би 
могла избећи нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више 
силе који ослобађају од одговорности, ако су настали после закључења уговора и 
спречавају његово потпуно или делимично извршење. 

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у 
време закључења уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије 
наступање и дејство стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у 
конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је погођена вишом 
силом. Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или 
електронском поштом, да обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању 
више силе односно других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
 

Члан 8. 
 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 
стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни 
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити 
накнадни примерени рок од 30 (тридесет) дана за испуњење обавеза. 

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, 
Уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан  9. 
 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 
статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке 
(текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.). 

 
 

Члан 10 
. 

За све што овом Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о 
облигацоним односима. 
 

Члан 11. 
 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- понуда понуђача број ________ од ___________. 2019. године, 
 
 

Члан 12. 
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Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из 

Уговора решавати споразумно. 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су 

сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд. 
 

Члан 13. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, уз достављање 
средства финансијског обезбеђења из чл. 6. овог Уговора. 

Уговор се закључује за период до годину дана од дана закључења овог Уговора, или 
до извршења уговорних обавеза. 

 
Члан 14. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) налазе код 

сваког уговарача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За Добављача  :                                                                      За наручиоца: 
  
_____________________________                  ______________________________ 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 

Понуда, и остала документација која се односи на понуду, мора бити 
састављена на српском језику у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, 
захтевима наведеним у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. 

Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен 
на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача. 
 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ 
потписан и оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран 
конкурсном документацијом. 

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то 
ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а 
за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача. 
 

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и 
конкурсном документацијом. 

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне 
документације попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, 
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему 
у складу са конкурсном документацијом. Модел уговора потребно је да овери 
печатом и потпише овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално, или са подизвођачима, чиме потврђује да прихвата све елементе 
уговора. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице 
групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Понуда мора да 
садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. 

Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у 
понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији. 

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана 
печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови. 
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Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са 
назнаком:"Понуда за јавну набавку добара – минибуса за превоз деце, бр. 
JНОП  1.1.7 /2019 – НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини коверте понуђач је дужан да 
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

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. 

Документа којима се доказује испуњеност услова, осим образаца, могу 
бити у неовереним фотокопијама. 

 
 

2. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

Понуде се могу достављати поштом или лично, до истека рока за 
достављање понуда, на адресу: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“, 
ул. – Босанска  бр. 21, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 
часова. 
 
Крајњи рок за достављање понуда је   15.08.2019. године до 11:00 часова. 
 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено. 
 
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 15.08.2019. године  у 12:00 
часова у просторијама Предшколске установе „Ната Вељковић“ вртић „Невен“, 
улица Босанска 21, Крушевац, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда,које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача. 
 
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
7.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или омоту. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти-
омоту да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт.  

У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“  ул. Босанска  бр. 21, 37000 
Крушевац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара - минибуса за превоз деце, бр. ЈНОП  
1.1.7 /2019“ 
или „Допуна понуде за јавну набавку добара -минибуса за превоз деце, бр 
ЈНОП 1.1.7/2019“ 
или „Опозив понуде за јавну набавку добара- минибуса за превоз деце, бр 
ЈНОП 1.1.7/2019“. 
Понуда не може бити измењена, допуњена или опозована после истека рока за 
подношење понуда. 
 
8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
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. 
 
9. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Условима за учешће у 
поступку јавне набавке. 

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. 
 
10. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

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 садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 
1) и 2) Закона и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача дужна је да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу конкурснe документацијe, у складу са Условима за учешће у 
поступку јавне набавке. 

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. 
 
11. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Рок плаћања је до 45 дана  а по пријему фактуре (рачуна) за испоручена 
добра.Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере  са и без пореза на 

додату вредност,с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се 
утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

 
 

13. ВРСТА, САДРЖИНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
 

Понуђач који добије Уговор, у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у 
тренутку закључења уговора средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
  Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок 
важења менице и меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку 
добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за 
испоруку добара. 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ЈНОП  1.1.7/2019- 
НАБАВКА МИНИБУСЕВА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 

31/36 

  
 

Средство финансијског обезбеђења мора трајати најмање онолико колико је 
то предвиђено у конкурсној документацији. 

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре 
истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је 
обезбеђена. 
 
 
14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. Наручилац ће: 
1) чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди; 
2) одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 
3) чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 
понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 
15. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 
 

Понуђач може искључиво, у писаном облику, 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 понуде. 
Напомена: Тражење додатних информација и обавештења у вези са припремањем 
понуде и конкурсне документације, усменим путем или телефоном, није дозвољено. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“, ул. Босанска 21, 37000 Крушевац са напоменом: 
"Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације за јавну набавку добара -минибуса за превоз деце, бр. ЈНОП 
1.1.7/2019“. 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 

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

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од 
понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената 
понуде.  
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Понуђач је обавезан да у року од највише 3 (три) радна дана од дана пријема 
захтева за објашњење понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда 
одбити, као неприхватљива. 

 
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
Ако је нека од понуђених цена за набавку добара неуобичајено ниска цена, 

сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. 

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у 
року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.  

Наручилац ће по добијању образложења проверити меродовне саставне 
елементе понуде који су образложени. 

Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача и 
може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа. 
Напомена: Уколико понуду достави понуђач који није у систему ПДВ-а, понуде ће 
се оценити тако што ће се упоредити цене (укупна цена понуђача који није у 
систему ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а). 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати 
понуду понуђача који је понудио дужи рок важења (опције) понуде. 

 
 
19. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања 
понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику 
затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду (члан 90. Закона 
о јавним набавкама). 
 
20. ПЕРИОД, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

Место испоруке је продајно место понуђача.  
 
21. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за 
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 

 
22. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прецрта и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Уколико понуђач приликом припреме понуде у конкурсној документацији 
увиди грешку (било да се ради о обрасцу понуде, моделу уговора, спецификацији и 
др.) дужан је да одмах обавести Наручиоца како би грешка била исправљена, а 
потенцијални понуђачи обавештени. Ни у ком случају понуђач не сме исправљати 
конкурсну документацију (нити дописивати), јер ће се у том случају његова понуда 
сматрати неприхватљивом. 
 
23. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису 
испуњени сви услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и 
овом конкурсном документацијом. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац задржава право да, на основу члана 109. Закона о јавним 
набавкама, у свакој фази јавне набавке обустави поступак. 

 
 
24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује један од доказа 
предвиђених чланом 82. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Наручилац ће одбити понуду уколико иста садржи битне недостатке 
предвиђене чланом 106. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
25. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 
 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
26. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 5 (пет) дана од 
дана јавног отварања понуда. 

Након доношења одлуке о додели уговора, Наручилац ће објавити напред 
наведену одлуку на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на Интернет 
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страници наручиоца (www.nataveljkovic.edu.rs), у року од 3 (три) дана од дана 
доношења исте. 

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона 
којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу 
закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У 
том случају одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. 
 
27. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
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 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, електронском 
поштом на e-mail:admin@natavelјkovic.edu.rs, или препорученом пошиљком са 
повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у року од 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 седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 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 10 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
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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. 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 – 120.000,00 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; Предшколска установа „Ната Вељковић“ Крушевац,  ЈНОП бр, 
1.2.1/2016 
   (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  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166.ЗЈН 
 
28. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
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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. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та 
понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 
закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када наручилац објави 
напред наведену одлуку на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на Интернет 
страници наручиоца (www.nataveljkovic.edu.rs). 

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

Само закључен уговор уз уредно достављено средство финансијског 
обезбеђења сматра се званичном обавезом наручиоца. 
Напомена: Сходно члану 115. став 1. ЗЈН-а Наручилац може након закључења 
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 
од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 
 

 


