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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Комисија за јавну набавку 

Број јнмв : 37/13 

Датум : 03.12.2013.године 

Л а ј к о в а ц 

 

 

 

 

 

1. Општи подаци о набавци 

 

 
 

А. Општи подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца:    Општинска управа општине Лајковац 

Адреса:    Омладински трг бр. 1, 14224, Лајковац (варош) 

Интернет адреса:   www.lajkovac.org.rs  

ПИБ: 101343119 

Матични број/ Регистарски број: 0753154 

Број рачуна: 840-133640-12   

Шифра делатности: 8411- Остали органи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lajkovac.org.rs/
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2. Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

 
Врста поступка  јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета:                               Набавка добара 

Предмет јавне набавке:  Набавка путничког аутомобила- 34110000-Dacia Novi Sandero 
1.2.16V LPG 

Број јавне набавке:   ЈНМВ 37/13 

Контакт особа:   Љубица Новаковић- председник Комисије 

Контакт телефон:   014/34-33-329, лок 124 

Набавка је испланирана као набавка путничких аутомобила у складу са Планом јавних набавки 
Општинска управа за 2013 годину 
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3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМОБИЛА 

 

 

Основне захтеване карактеристике путничког аутомобила који је предмет 

набавке 

 
                                                                           

 

 
 

 

 Минималне техничке 

карактеристике возила 

Уписати техничке карактеристике 

возила из понуде – обавезно попунити 

 радна запремина мотора: 

1149 cm3 

 

 Максимална снага (КW): 53kw  
 

минимална 60 kw 

 

 Максимална снага (кs): 72 кs  

 Норме токсичности: 

EURO 5 

 

 тип мењача: 

мануелни, 5 брзина,  

 

 Погонски точкови: 

Погон предњи 

 

 радио и CDплејер 
 

 

 

 

1. 

МАРКА И ПУН НАЗИВ 

ВОЗИЛА  

DACIA NOVI SANDERO 1.2.16V LPG 
 

 Обавезне техничке карактеристике возила 

 тип возила Путничко 

 врста погонског горива Бензин +LPG 

 Број врата/број седишта 5/5 

 НАПОМЕНА Понуђено возило мора имати фабрички 
уграђен  и атестиран плински уређај са 
испаривачем и одговарајућим резевроаром 
за течни нафтни гас. 
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 Точкови: челични  

Обавезна серијска и додатна опрема: 

- ABS –систем против блокирања точкова и систем помоћи при 

наглом кочењу 

- серво управљач; 

- дневна светла 

- светла за маглу 

- клима 

- боја  – металик црвена (бордо) 
 

Гаранција за возило (општа) године (минимум 3 године) 

од дана извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног 

квалитативно-квантитативног пријема добра. 

Гаранција за боју године (минимум 3 године) од дана 

извршене  примопредаје,  односно  испоруке  и  извршеног  квалитативно- 

квантитативног пријема добра. 

Гаранција за батерију (акумулатор) (минимум 2 године) 

од дана извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног 

квалитативно-квантитативног пријема добра. 

Гаранција за каросерију: године (минимум 5  година) од 

дана извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног 

квалитативно-квантитативног пријема добра. 
Понуђена возила морају бити нова. 

УСЛОВИ  ГАРАНЦИЈЕ:  Продавац  даје  наручиоцу  возила 

гаранцију по најстрожијим европским стандардима, обезбеђује сервисирање 

возила и оригиналне резервне делове. 
Купац  права из  гаранције  може да оствари  код  Продавца  и  свих 

овлашћених сервиса овог произвођача у земљи и иностранству. 

Гаранцијом су покривени сви делови возила који су произведени од 

стране   произвођача   возила,   за   које   се   утврде   да   су   неисправни, 

незадовољавајућег квалитета или погрешно урађени, а у току нормалне 

експлоатације возила. 

Гаранција на боју односи се на грешке у боји и / или површинску 

корозију која није изазвана перфорацијом, покрива оне дефекте који су 

настали услед грешака на самом материјалу или у производњи. 
Гаранција за батерију (акумулатор) - у случају када је неисправна 

батерија  замењена  у  гарантном  року,  даљу  гаранцију  даје  произвођач 

уграђене батерије у складу са својим гарантним роковима. 

Гаранција на корозију (каросерију) - односи се на корозију са 

унутрашње стране материјала ка спољашњој. 

Уколико Продавац не отклони недостатак на возилу у року од 48 

сати од тренутка пријаве квара и предаје возила од стране Наручиоца, 

Продавац је дужан да Наручиоцу преда на коришћење друго возило исте 
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или  више  класе  и  квалитета,  до  отклањања  недостатка  на  купљеном 

возилу. 

У _______________,______2013. године
 

 
 

 

   МП 
                               П О Н У Ђ А Ч  

 

(потпис овлашћеног лица) 
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4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама 

 

 
Понуђач, у складу са Законом о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12), 

чл.75 и чл. 76, мора да испуњава следеће услове како би имао право да учествује у поступку 

ЈНМВ 37/13 – Набавка путничког аутомобила - 34110000: 

 

- Да је регистрован код надлежног органа, тј. да је уписан у одговарајући регистар 

- Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, 

животне средине, примања или давања мита и кривично дело преваре. 

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

објављивања, односно слања позива за подношење понуда. 

- 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. 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке.  

 

Понуђач мора да испуни и додатне услове: 

- Да достави техничку спецификацију аутомобила, Каталог-проспект са 

фотографијама и техничким карактеристикама - спецификацијом аутомобила који 

се нуди, у папирном облику (уколико је каталог-проспект на страном језику, 

понуђач је дужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик); 

- - у случају подношења заједничке понуде    доставити  и правни акт којим је 

један понуђач из  групе – носилац групе понуђача овлашћен да попуни,  

печатом овери и потпише  све  обрасце  из  конкурсне  документације,  да 

поднесе понуду, да закључи уговор у име групе понуђача и да уложи захтев за 

заштиту права уколико сматра да су иста повређена у поступку јавне набавке. 

-  
-  Да достави једну  бланко  соло  меницу,   као средство   финансијског  обезбеђења 
за озбиљност понуде , копију захтева за регистрацију  исте  у  Регистру  меница   
Народне  банке Србије  овереног  од  стране  пословне  банке,  попуњен, печатом 
оверен и потписан Образац меничног овлашћења и копију картона депонованих 
потписа; 

 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни  на  

износ  од  10%  од  понуђене  цене  као  и  да  меницу  може неопозиво,  без  протеста  

и  трошкова,  вансудским  путем  у  складу  са важећим прописима поднети на наплату. 

Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  Дужника,  

статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и др. Менично 

овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

  уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

  уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, по писаном захтеву 

наручиоца, благовремено  не потпиште уговор о јавној набавци 
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               уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања .  

 уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла у уговореном року. 

 Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија(Продавац) дужан је да 

у  тренутку  закључења  уговора,  достави једну бланко соло меницу,  као  

средство финансијског  обезбеђења  за  повраћај аванса  , копију захтева за 

регистрацију исте у Регистру меница Народне банке Србије овереног од 

стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

 Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни  на  

1 0 0 %  износа  авансног   плаћања по уговору  као  и  да  меницу  може 

неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,  вансудским  путем  у  складу  са 

важећим прописима поднети на наплату. 

 Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  

Дужника,  статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и 

др. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

 Меницу за повраћај аванса наручилац ће наплатити у случају да: 

 -понуђач не испоручи добра у уговореном року  

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 3 (три) дана 

 дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 
    

 Понуђач  чија  понуда  буде  изабрана  као  најповољнија  (Продавац) 

 дужан је да,   у  тренутку  закључења  уговора,  достави наручиоцу   1   (једну)  

бланко   соло   меницу   са   меничним   овлашћењем, потврду   банке  о  

регистрацији  те  менице  и  копију  картона  депонованих  потписа ,   као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење     посла  у  уговорено м 

року 

  

 Уколико се Продавац не буде придржавао уговореног рока за испоруку уговореног 

добра - возила, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ  у 

висини од највише 10% од укупно уговорене вредности. 

 Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ у 

висини од највише 10% од укупно уговорене вредности, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. 

 Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  

Дужника,  статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и 

др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 3 ( т ри)  дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 
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5.Упутство како се доказује испуњеност услова из члана. 75 и 

члана 76. Закона о јавним набавкама 

 

 

 
Испуњеност услова из тачке 3. Конкурсне документације се, у складу са чланом 77. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) доказује подношењем: 

 

 

- Извода из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –

копија 

- ПИБ- копија 

- Потврде надлежног суда да понуђач или његов законски заступник није 

кривично осуђиван  

- Потврде надлежног суда или органа надлежног за регистрацију привредних 

субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности за време 

слања понуде 

- Потврде надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије. 

- Образца Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације. 

 

 

- техничка спецификација аутомобила, Каталог-проспект са фотографијама и 

техничким карактеристикама - спецификацијом аутомобила који се нуди, у 

папирном облику (уколико је каталог-проспект на страном језику, понуђач је 

дужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик); 

- - у случају подношења заједничке понуде    доставити  и правни акт којим је 

један понуђач из  групе – носилац групе понуђача овлашћен да попуни,  

печатом овери и потпише  све  обрасце  из  конкурсне  документације,  да 

поднесе понуду, да закључи уговор у име групе понуђача и да уложи захтев за 

заштиту права уколико сматра да су иста повређена у поступку јавне набавке. 

-  
-  Једна бланко  соло  меница,   као средство   финансијског  обезбеђења за 
озбиљност понуде , копију захтева за регистрацију  исте  у  Регистру  меница   
Народне  банке Србије  овереног  од  стране  пословне  банке,  попуњен, печатом 
оверен и потписан Образац меничног овлашћења и копију картона депонованих 
потписа; 

 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни  на  

износ  од  10%  од  понуђене  цене  као  и  да  меницу  може неопозиво,  без  протеста  

и  трошкова,  вансудским  путем  у  складу  са важећим прописима поднети на наплату. 

Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  Дужника,  

статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и др. Менично 

овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 



11 

 

  уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

  уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, по писаном захтеву 

наручиоца, благовремено  не потпиште уговор о јавној набавци 

               уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања .  

 уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла у уговореном року. 

 Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија(Продавац) дужан је да 

у  тренутку  закључења  уговора,  достави једну бланко соло меницу,  као  

средство финансијског  обезбеђења  за  повраћај аванса  , копију захтева за 

регистрацију исте у Регистру меница Народне банке Србије овереног од 

стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

 Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни  на  

1 0 0 %  износа  авансног   плаћања по уговору  као  и  да  меницу  може 

неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,  вансудским  путем  у  складу  са 

важећим прописима поднети на наплату. 

 Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  

Дужника,  статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и 

др. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

 Меницу за повраћај аванса наручилац ће наплатити у случају да: 

 -понуђач не испоручи добра у уговореном року  

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 3 (три) дана 

 дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 
    

 Понуђач  чија  понуда  буде  изабрана  као  најповољнија  (Продавац) 

 дужан је да,   у  тренутку  закључења  уговора,  достави наручиоцу   1   (једну)  

бланко   соло   меницу   са   меничним   овлашћењем, потврду   банке  о  

регистрацији  те  менице  и  копију  картона  депонованих  потписа ,   као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење     посла  у  уговорено м 

року 

  

 Уколико се Продавац не буде придржавао уговореног рока за испоруку уговореног 

добра - возила, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ  у 

висини од највише 10% од укупно уговорене вредности. 

 Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ у 

висини од највише 10% од укупно уговорене вредности, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. 

 Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  

Дужника,  статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и 

др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 3 ( т ри)  дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 
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6. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 

 
 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу 
јединствених инструмената платног промета 

 

   из   , , 
(назив правног лица) (место) (адреса) 

 

, , 

(матични број) (ПИБ) (текући рачун) 
 

доставља

: 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Општинска управа општине Лајковац 

рачун Општинске управе: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број 

30-055 
За обезбеђење реализације поступка јавне набавке добара: путнички аутомобил, број 
37/13, достављамо Вам у прилогу 1  (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 

I    

Овлашћујемо   Вас   као   Повериоца   да   меницу,   дату   као   средство   финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % вредности, са урачунатим 

ПДВ–ом, дате у нашој понуди бр. од _. .2013. године тј. на износ од 

динара  и  словима  (                                                                                                _)  и  овлашћујемо 

Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна 

као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица 

овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена 

код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

             уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 
своју понуду; 

       уколико  понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија,  по  писменом захтеву 

наручиоца, благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;  
     уколико  изабрани  понуђач  не  поднесе  средство  финансијског  обезбеђења  за повраћај  

плаћеног аванса 

            уколико  изабрани  понуђач  не  поднесе  средство  финансијског  обезбеђења  за 

добро извршење посла у тренутку закључења уговора. 
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 
М.П. .................................................................. 
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НАПОМЕНА: Попуњен, оверен печатом и потписан Образац меничног овлашћења за 

корисника бланко соло менице доставити заједно са бланко соло меницом, фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије. 
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7.Упутство за припрему понуде 

 
Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику 

попуњавањем и достављањем  у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани 

текст: „понуда за Јавну набавку добара- „Набавка путничког аутомобила - не отварај“, 

ЈНМВ број  37/13, а на полеђини назив, и адреса понуђача име и презиме особе за контакт 

и број телефона. 

Понуда треба да садржи: 

- Образац понуде и структуру цене (образац понуде и структуре цене је саставни део 

конкурсне документације). Образац понуде и структуре цене мора бити потписан од 

овлашћеног лица и оверен печатом.  

- Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку (образац изјаве о 

испуњености услова за учешће у поступку је саставни део конкурсне документације). 

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку мора бити потписан од 

овлашћеног лица и оверен печатом.  

- Образац изјаве о независној понуди (образац изјаве о независној понуди је саставни део 

конкурсне документације). Образац изјаве о независној понуди мора бити потписан од 

овлашћеног лица и оверен печатом. 

- Модел уговора (модел уговора је саставни део конкурсне документације). Модел 

уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица, оверен печатом и у њему мора 

читко бити уписана вредност понуде, са и без ПДВ-а. 

- Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –

копија 

- ПИБ- копија 

- Потврду надлежног суда да понуђач или његов законски заступник није 

кривично осуђиван  

- Потврду надлежног суда или органа надлежног за регистрацију привредних 

субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности за 

време слања понуде 

- Потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије. 

- Образца Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације. 

- Каталог-проспект са фотографијама и техничким карактеристикама - 

спецификацијом возила које се нуди, у папирном облику. 

- Напомена: Уколико је каталог-проспект на страном језику, понуђач је 

дужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик); 
- једну бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, копију захтева за регистрацију исте у Регистру меница Народне банке 

Србије овереног од стране пословне банке, попуњен, печатом оверен и потписан 

Образац меничног овлашћења  и копију картона депонованих потписа; 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни  на  

износ  од  10%  од  понуђене  цене  као  и  да  меницу  може неопозиво,  без  

протеста  и  трошкова,  вансудским  путем  у  складу  са важећим прописима поднети 

на наплату. 

Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  Дужника,  

статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и др. Менично 

овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 
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  уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

  уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, по писаном 

захтеву наручиоца, благовремено  не потпиште уговор о јавној 

набавци 

               уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања .  

 уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла у уговореном року. 

 Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија(Продавац) дужан је да 

у  тренутку  закључења  уговора,  достави наручиоцу   за сваку партију за 

коју подноси понуду достави једну бланко соло меницу,  као  средство 

финансијског  обезбеђења  за  повраћај аванса  , копију захтева за регистрацију 

исте у Регистру меница Народне банке Србије овереног од стране пословне 

банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију 

картона депонованих потписа. 

 Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни  на  

1 0 0 %  износа  авансног   плаћања по уговору  као  и  да  меницу  може 

неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,  вансудским  путем  у  складу  са 

важећим прописима поднети на наплату. 

 Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на текућем  рачуну  

Дужника,  статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових правних субјеката и 

др. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

 Меницу за повраћај аванса наручилац ће наплатити у случају да: 

 -понуђач не испоручи добра у уговореном року  

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 3 (три) дана 

 дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 
    

 Понуђач  чија  понуда  буде  изабрана  као  најповољнија  (Продавац) дужан је да,   

у  тренутку  закључења  уговора,  достави наручиоцу   1   (једну)  бланко   соло   

меницу   са   меничним   овлашћењем, потврду   банке  о  регистрацији  те  

менице  и  копију  картона  депонованих  потписа ,   као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење     посла  у  уговореном року  . 

 Уколико се Продавац не буде придржавао уговореног рока за испоруку уговореног 

добра - возила, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ  у 

висини од највише 10% од укупно уговорене вредности. 

 Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ 

у висини од највише 10% од укупно уговорене вредности, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. 

 Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да  дође  до  

промене  лица  овлашћених  за  располагање  средствима  на 

 текућем  рачуну  Дужника,  статусних  промена  код  Дужника,  оснивања нових 

правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 3 (три) дана  

 дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 
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 Средство финансијског  обезбеђења  и  сва  обавезна  пратећа  

  документација  ( копија  захтева  за  регистрацију  исте  у  

Регистру  меница  Народне  банке  Србије  овереног  од  стране  

пословне  банке ,  менично  овлашћење   и   копија   картона   

депонованих   пот писа )   не   смеју   бити  перфорирани,  нити  се  

на  њима  смеју  уно сити  редни  бројеви  страница  или  било  

који  други  податак.  Средства  финансијског  обезбеђења  и  сву  

обавезну     пратећу   доку ментацију   потребно   је   ставити,   

заједно   или  сваку    засебно ,  у    пластичну “U“ фолију и 

повезати са oсталом траженом до кументацијом.  
 

Конкурсну документацију можете преузети на порталу јавних набавки, сајту општине 

Лајковац: www.lajkovac.org.rs или лично преузети на адреси: Градска кућа,  

Омладински трг 1, 14224 Лајковац, спрат други, соба 209. 

Понуда може садржати и Образац трошкова припреме понуде, који је саставни део 

конкурсне документације. 

У понуди морају бити попуњени сви тражени елементи. У противном, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и као таква одбацити. 

Цене дати у динарима са дефинисаним ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-

а, набавка добара се може извршити до висине средстава предвиђеним у финансијском 

плану и плану јавних набавки ( процењена вредност + ПДВ).    

Рок за подношење понуде је 12.12.2013. године до 12,00 часова, на адресу: 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, улица Омладински трг бр.1, или личном доставом на 

писарницу у Општини Лајковац до наведеног рока.Отварање понуда је 12.12.2013. године 

у 12,15 часова. 

Крајњи рок испоруке добара – путничког аутомобила: 27.12.2013. године 

 

Председник Комисије 

Љубица Новаковић, дипл. правник 

        ________________________________ 
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8. Образац понуде и  структуре цена 
 

за јавну набавку добара: један путнички аутомобил -34110000 -Dacia Novi 

Sandero 1.2.16V LPG, ЈНМВ брoj 37/13. 
 

 

Број понуде  

Назив понуђача/носица групе  

Седиште понуђача/носиоца групе  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс  

Текући рачун понуђача и назив банке  

Матични број понуђача  

Порески број понуђача  

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених 

опција) 
 

а) самостално;   

б) заједнички са партнерима: 
 

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број члана групе  

Порески број члана групе  

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број члана групе  

Порески број члана групе  
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Укупна цена једног возила Dacia Novi Sandero 1.2.16V LPG-34110000 

у свему према Техничкој спецификацији аутомобила, 

без урачунатог ПДВ износи: 
   

ПДВ 

 
 

 

% 

 

Укупна цена једног возила Dacia Novi Sandero 1.2.16V LPG-34110000 

у свему према Техничкој спецификацији аутомобила, 
са урачунатим ПДВ износи: 

   

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

Аванс од  _____% у  року  од  ________ дана  од  дана потписивања 
уговора 
             Остатак од _____%  у року од ________дана од дана испостављања 

рачуна(фактуре),  а  по  претходно извршеној примопредаји,односно 

испоруци и квалитативно- квантитативном пријему добра ( крајњи рок 

31.12.2013. године). 

 

РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА: 

Рок  испоруке  добра................ 2013. године (крајњи рок: 27.12.2013. 
године) 

 

СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ:  

Удаљеност овлашћеног сервиса за поправке возила у гарантном року  

______ км од седишта наручиоца (не може бити удаљен више од 150 км од 

седишта наручиоца) 
 

Дана:    .   . 2013. године  П О Н У Ђ А Ч 

М.П.     

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде с већим бројем 

чланова групе, копирати прву страну Обрасца понуде и исту попунити
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9.Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и члана 76. 

Закона о јавним набавкама 

 
 

 

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) 

понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу 

  

И З Ј А В У 

 

Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Набавка путничког аутомобила – 

34110000, редни број јавне набавке 37/13, испуњавам све услове утврђене законом и 

конкурсном документацијом и то:  

- регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар за 

обављање делатности истраживања тржишта;  

- ја, или мој законски заступник, нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нисам осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре;  

- није ми изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време слања 

позива за подношење понуде;  

- измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе на чијој територији имам седиште.  

 

 

 

 

 

Датум:                                                                                                                      Потпис 

                                                                         М.П.                                        овлашћеног лица 

___________________                                                                               _____________________ 
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10. Образац Изјаве о независној понуди 

 
       

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) 

понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу 

 

 

  

И З Ј А В У 

 

 

Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Набавка путничког 

аутомобила- 34110000, редни број јавне набавке 37/13, потврђујем да понуду подносим 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 
Датум:                                                                                                                      Потпис 

                                                                         М.П.                                       овлашћеног лица 

___________________                                                                               _____________________ 
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11.Образац трошкова припреме понуде 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012), 

прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде за јавну набавку мале 

вредности- Набавка путничког аутомобила- 34110000 , број ЈНМВ 37/13. 

 

 

 

Редни број Врста трошкова Износ 

1   

2   

3   

4   

5   

 УКУПНО  

 

 

 
Датум:                                                                                                                     Потпис 

                                                                         М.П.                                       овлашћеног лица 

___________________                                                                             _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БР.12 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

Општина  Лајковац 

Општинска управа 

Број: 404-98/2013-IV 

Датум:                 . године 

Л а ј к о в а ц 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О 

КУПОПРОДАЈИ   ВОЗИЛА  DACIA NOVI SANDERO 1.2.16V LPG 

ЈНМВ БР. 37/13 

                         

    

       Закључен између: 

 

1. Општинске управе ппштине Лајковац, Ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац  коју 

заступа Драгица Крунић, дипл.правник, начелник Општинске управе  (у даљем 

тексту: наручилац добра). 

      и 

2. Понуђача: ______________________________________________________________ 

       са седиштем у: ________________________________________________ 

       кога заступа: ________________________, лице овлашћено за потписивање уговора, 

директор.  

(у даљем тексту: испоручилац  добра-понуђач), ПИБ________________________.   

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја добра- возило DACIA NOVI SANDERO 1.2.16V LPG, за 

потребе општине и њених органа по јнмв бр.37/13, према понуди Понуђача заведеној под 

бројем _______ од ___________2013 године, у складу са обрасцем 3. из конкурсне 

документације, „Техничка спецификација аутомобила“, која чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 

 

Укупна цена возила одређена је понудом Понуђача из члана 1. овог уговора и износи 

_______________динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 

  

Члан 3. 

 

Испоручилац  се обавезује да ће возило испоручити Наручиоцу до _________2013. године 

према техничким карактеристикама возила који су одрђени у понуди из члана 1. овог уговора, 
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обрасца 3. из конкурсне документације, „Техничка спецификација возила“, достављеног уз 

понуду. 

Наручилац се обавезује да цену возила утврђену у члану 2. овог уговора плати авансно 

________ у року од ____ дана од дана потписивања уговора, а остатак од _____% у року од 

_____ дана од дана испостављања рачуна (фактуре), а по претходно извршеној примопредаји, 

односно испоруци и квалитативно-квантитативном пријему добра (крајњи рок 

31.12.2013.године). 

Члан 4. 

 

Уколико Испоручилац у уговореном року не испоручи возило из члана 1. овог уговора, обавезан 

је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне уговорене цене, из члана 2. 

Овог уговора, с тим да укупан износ  не може прећи 5% уговорене цене.  

 

 

Члан 5. 

 

Уговорене стране сачињавају Записник о примопредаји возила, и потписује га представник 

Наручиоца  и представник Испоручиоца.  

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручено возило 

прегледају, и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште Испоручиоцу. 

Испоручилац  је дужан да ,уколико је то могуће, одмах отклони уочене недостатке, а најдаље 

за седам дана.  

Уколико Испоручилац није у могућности да одмах отклони недостатке, представници 

Наручиоца ће одложити пријем возила у складу са ставом 2. овог члана. 

У записник  о квалитативном пријему из става 1. овог члана уносе се сви подаци о 

отклоњеним недостацима на новом возилу у складу са ставом 2.и 3. овог члана. 

Наручилац се може позвати  и у случају, ако се након примопредаје возила уочи недостатак 

који није могао да се уочи  уобичајеним прегледом, а Испоручилац  је знао за то, а  

Наручилац је то приметио тек по протеку  шест месеци од продаје возила.   

 

Члан 6. 

 

Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатке на возилу или да му 

преда друго возило без недостатака (испуњење уговора). 

Уколико Наручилац у току коришћења новог возила у гарантном року уочи одређене 

неправилности, недостатке или непоузданост у експлоатацији возила која могу угрозити 

безбедност и здравље лица која се превозе тим возилом, Наручилац има право да захтева од 

Испоручиоца да отклони недостатке, или испоручи ново возило без недостатака(испуњење 

уговора). 

Наручилац може раскинути уговор, уколико Испоручилац у року од  десет дана од дана 

пријема захтева за испуњење уговора из ст.1. и 2. овог члана, о чему писмено обавештава 

Испоручиоца. 

 

Члан 7. 

 

Испоручилац се обавезује да истовремено са закључењем уговора достави Наручиоцу једну 

бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, копију захтева 
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за регистрацију исте у Регистру меница Народне банке Србије овереног од стране пословне 

банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа. 

Меничним овлашћењем овлашћен је наручилац да меницу може да попуни на 100% износа 

авансног плаћања по уговору као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Меница је важећа и у 

случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачину 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Рок 

важења меничног овлашћења је најмање три дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

Меницу за повраћај аванса наручилац ће наплатити у случају да понуђач не испоручи добра у 

уговореном року.  

Меница из става 1. овог члана не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова од оних које је одредио 

Наручилац овим уговором. 

Меница из ст.1 овог члана, Испоручилац гарантује испоруку авансно плаћеног возила, и 

Наручилац је задржава све до испоруке возила, након чега је враћа Испоручиоцу. 

 

Члан 8. 

 

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора достави наручиоцу једну бланко 

соло меницу са меничним овлашћењем, потврду банке о регистрацији те менице и копију 

картона депонованих потписа, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла у уговореном року. 

Уколико се испоручилац не буде придржавао уговореног рока за испоруку возила, Наручилац 

може реализовати меницу на коју може унети износ у висини од највише 10% од укупно 

уговорене вредности. 

Меничним овлашћењем, овлашћен је Наручилац да меницу може да попуни на износ у висини 

од највише 10% од укупно уговорене вредности, као и да меницу може безусловно, неопозиво 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових 

правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења је најмање три дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла.  

Меница из става 1. овог члана не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова од оних које је одредио 

Наручилац овим уговором. 

Меница из ст.1 овог члана, Испоручилац гарантује добро извршење уговорених обавеза, и 

Наручилац је задржава све до испуњења уговорних обавеза Испоручиоца, након чега је враћа 

Испоручиоцу. 

 

Члан 9. 

 

Испоручилац овим уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи или било какве 

трошкове може наплатити путем менице, утврђене чланом 8. овог уговора, у висини од 10% од 

вредности из члана 2. овог уговора. 



25 

 

 

 

 

 

 

Члан 10. 

 

Гарантни рокови одређени су понудом из члана 1. овог уговора. 

Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у гарантном року, изузев у случају наведеном 

у члану 6. став 2. овог уговора, у року до 2 дана од дана пријаве недостатака и предаје возила од 

стране представника Наручиоца.  

Уколико Испоручилац не отклони недостатак на возилу у року од 48 сати од тренутка пријаве 

квара и предаје возила од стране Наручиоца, Испоручилац је дужан да Наручиоцу преда на 

коришћење друго возило исте или више класе и квалитета, до отклањања недостатака на 

купљеном возилу. 

 

 

Члан 11. 

 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе уговорене 

стране и остаје на снази до истека гарантног рока. 

 

Члан 12. 
 

 На све  што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 13. 

 

 Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних  примерка од  којих по 3 (три) свака уговорена страна 

задржава за своје потребе. 

 

 

 

 

У Г О В А Р А Ч И 

 

 

    

  ЗА  ИСПОРУЧИОЦА                                                        ЗА  НАРУЧИОЦА 
                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ    

                                                                                               Драгица Крунић, дипл.правник 

______________________                                               _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 


