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 На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС“ бр. 29/2013)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 14/1/27 од 
30.10.2015.године, наручилац Учитељски факултет Универзитета у Београду је припремио  
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
за ЈНМВ  број 65/2015 

 
„Набавка добра  - набавка путничког возила – старо за ново“ 

- поступак јавне набавке мале вредности - 
 
 
 
 Конкурсна документација садржи: 
 
 

1. Општи подаци о јавној набавци   ---------------------------------------------------------------  3 

2. Подаци о предмету јавне набавке  -------------------------------------------------------------  4 

3. Техничке карактеристике возила које се набавља ------------------------------------------ 5 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 Закона и упутство како 

се доказује испуњеност услова  ----------------------------------------------------------------- 6 

5. Упутство понуђачима како да сачини понуду ----------------------------------------------- 7 

*Образац бр. 1 – Образац понуде -----------------------------------------------------12 

*Образац бр. 2 – Модел уговора ------------------------------------------------------14 

*Образац бр. 3 – Изјава понуђачћа о испуњености услова за учешће 

у поступку  ---------------------------------------------------------------------------------18 

*Образац бр. 4 – Изјава о независној понуди  --------------------------------------19 

*Образац бр. 5 – Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа -----------20 

 

Конкрусна документација садржи укупно 20 страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.1. Подаци о наручиоцу: Учитељски факултет Универзитет у Београду, Београд, ул. 

Краљице Наталије 43. 
 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке и о примени других закона, прописа, 

међународних уговора и споразума, ако је њихова примена неопходна у том 
поступку: 

Поступак јавне набавке добара – набавка путничког возила – старо за ново за потребе 
Учитељског факултета Универзитета у Београду бр. 65/2015 спровешће се у поступку јавне 
набавке мале вредности. 

На поступак јавне набавке примењиваће се: 
 Закон о јавним набавкама 
 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 
 Прописи и нормативи везани за предметна добра 

 
1.3.  Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која 

ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације 
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка путничког возила – старо за ново. 
Обим набавке – спецификација добара – дефинисан је у конкурсној документацији.  
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.   

 
1.4. Контакт 
Особа за контакт – Драган Гавриловић, e-mail: dragan.gavrilovic@uf.bg.ac.rs   
 
1.5. Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за 
подношење понуда 
 Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, 
достављају се у затвореној коверти на адресу наручиоца:  Учитељски факултет, Београд, 
ул. Краљице Наталије 43., са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати – 
Добра, јнмв бр. 65/2015, поштом или лично.  
 На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 
понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт. 
 Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за 
подношење понуда је 09. 11.2015. године до 10:00 часова. 
 Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 
примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
 Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде 
(примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, 
ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи 
који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду. 
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1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину 
подношења пуномоћја: 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Учитељског 
факултета у Београду, ул. Краљице Наталије 43.  

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати  09.11.2015. године у 13:00 часова. 

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва 
заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење 
које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. 

1.7. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног 
отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Факултета 
у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 
Факултет задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од 
ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и 
тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Опис предмета набавке: набавка добара – набавка путничког возила – старо за ново 
Назив и ознака из општег речника набавки: 34110000 – путнички аутомобил  
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА КОЈЕ СЕ НАБАВЉА 

Техничке карактеристике возила које се набавља 

 

Škoda Superb Ambition,  

- 2.0 TDI CR DPF 110kw/150ks DSG 
Motor: 4-cilindrični, linijski poprečno napred 
Radna zapremina: 1.968 cc 
Maksimalni moment: 340/1.750-3.000 Nn/min-1 
Generacija motora: Euro 6 
Menjač: 6-stepeni, automatski DSG 

Serijska oprema: 

Eksterijer: svetle lajsne, LED svetla, standardni branici, aluminijumske felne Orion 6,5J h 16’’, 
pneumatici 215/60 branici u boji vozila. 

Enterijer: 3 – kraki multifunkcionalni kožni servo volan za radio, telefon i DSG podesiv u dve ose, 
kožna ručica menjača, hrom paket, patosnice, lajsne na pragovima vrata. 

Posebna oprema:  
metalik boja – biznis siva metalik 
elektro otvaranje i zatvaranje vrata prtljažnika 
blind spot detect 
driving mode select 

 

Техничке карактеристике возила које se нуди у замену по систему старо за ново 

 

ŠKODA OCTAVIA A5 FL ELEGANCE 2.0. TDI  

1. Godina proizvodnje: 2009. 

2. Pređena kilometraža: 189.843 km 

3. Učiteljski fakultet je prvi vlasnik  

4. Procenjana od strane ovlašćenog procenjivača na 7.000 eura (sa uključenim 
poreskim obavezama). 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
 

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове из члана 75., Закона о јавним набавкама, што се доказује подношењем 
доказа из члана 77. Закона како је то наведено у табели: 
 
Услови Докази 
1.Регистрација код надлежног органа * Извод из Агенције за привредне регистре 

2.Да понуђач и његов законски заступник 
нису осуђивани за неко од наведених 
кривичних дела 

* Извод из казнене евиденције код Основног 
и Вишег суда 
*Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења Вишег суда у Београду 
*Уверење из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе 

3.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне даџбине 

*Уверење Пореске управе или 
Министарства финансија 
*Уверење надлежне управе локалне 
самоуправе 

4.Да поседује важеће дозволе за обављање 
делатности, уколико је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом 

*Важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од надлежног органа. 

 
 
 
1.2. Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује 
достављањем Обрасца 3 – Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку, 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
из члана 75. и 76. Закона. 
 
Наручилац може, пре доношења олдуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена од најповољнија, да достави на увид оригинале или оверене копије свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
доказе, наручилац ће његову поуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

2.Упутство о начину попуњавања образаца понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 

На полеђини коверте или кутији навести назив и адресу понуђача. 

Понуду доставити на адресу: Учитељски факултет Универзитета у Београду, Краљице 
Наталије 43, 11000 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: Набавка 
путничког возила – старо за ново ЈНМВ 65/15 – не отварати“. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2015. године до 10:00 
часова. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
уписати време пријема и еведентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Обавезна садржина понуде, попуњени, потписани и оверени обрасци. 
 

 Образац 1 – Понуда 
 Образац 2 – Модел уговора 
 Образац 3 – Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку 
 Образац 4 – Изјава о независној понуди 
 Образац 5 – Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа 

 
3.Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. Начин, измене, допуне и опозива понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља. 
Измену, допуни или опозив понуде треба доставити на адресу: Учитељски факултет 
Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11000 Београд, са назнаком: 
„Измена (допуне или опозива) понуде за јавну набавку добара – Набавка путничког 
возила – старо за ново, број набавке ЈНМВ 65/15 – не отварати“. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
5. Понуда са подизвођачем: 
Није предвиђено подношење понуде са подизвођачем. 
 
6.Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 
 

6.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 Аванс 100% 
 Плаћање се врши у РСД на текући рачун продавца у року од 5 дана од дана 

достављања фактуре, по средњем курсу НБС на дан плаћања 
 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати у току важности уговора 

 
6.2 Захтеви у погледу гарантног рока 

Општа гаранција за период од 4 (четири) године, односно 120.000 пређених 
километар зависно шта се пре испуни. 
Општа гаранција обухвата и вучу возила до најближе сервисне радионице за возила 
марке Škoda, у случају да купљено возило није у возном стању, а разлог је могуће 
приписати грешци која је обухваћена гарантним условима. 

 Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатовано преузимање 
возила. 
Гаранција на корозију: 

- Гаранција на оштећења од корозије изнутра према споља за период од 12 година 
без обзира на пређену километражу. 

- Гаранција за површинску корозију и боју за период од 3 године, без ограничења. 
 
Продавац се обавезује да обезбеди сервисирање возила у гарантном року, у свему на начин и 
под условима из прихваћене понуде. 
 
Ако се у гарантном року утврди да испоручено путничко возило има недостатке у квалитету и 
очигледне недостатке продавац мора исте отклонити, најкасније у року од 10 дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији. 
Уколико се иста или слична грешка понови више пута продавац мора возило заменити новим, 
које има једнаке или боље карактеристике. 
 
6.3.Захтеви у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара је одмах по закљученом уговору и извршеној уплати а најкасније у року 
од 5 дана. 
Место испоруке добара је: Учитељски факултет Универзитета у Београду, Краљице Наталије 
43, 11000 Београд. 
 
6.4.Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
7.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у Еурима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона 
 
8.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача 
Наручилац не захтева средства обезбеђења. 
 
9.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на е-маил dragan.gavrilovic@uf.bg.ac.rs или факсом 011/2641-060,) тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересовано лице у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр ЈНМВ 65/15“. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20. 
Закона. 
 
10. Процењена вредност возила 
1) Процењена вредност цене возила које се нуди у замену извршена је на основу модела, 
техничких карактеристика возила, као и увида у стање возила, годишта возила и припадајуће 
опреме, као и пређених километара. 
2) Половно возило се користи као средство плаћања при куповини новог возила из програма 
„Škoda automobili“. 
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11. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача. 
 
12. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене, 
односно разлике између продајне цене возила које се набавља и процењене вредности возила 
које се нуди у замену. 
У случају идентичних понуђених цена предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок 
испроруке возила а у случају идентичног рока испоруке предност ће се дати понуђачу који 
понуди повољније гарантне услове од захтеваних. 
 
13. Поштовање обавеза које произилази из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
14. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
Наручиоца, уз уплату прописане таксе (60.000,00 динара) на број рачуна: 840-30678845-06 – 
прималац - Буџет Републике Србије. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. 
Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из чл.151. Закона о 
јавним набавкама. 
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. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. Закона. 
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15. Рок у којем ће уговор бити закључен 
Уговор о јавној набавци закључице ће са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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Обаразац бр. 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

1. Понуда бр. _______ од _________ године за јавну набавку добара – набавка путничког 
возила – старо за ново – ЈНМВ број 65/2015 Учитељски факултет, Београд, ул. Краљице 
Наталије 43. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна и назив банке:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:   

  
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Понуђена цена формирана је на основу разлике између понуђене цене новог возила и 
процењене вредности половног возила које се нуди у замену. 
 

Цена возила Цена у еурима 

1. 

Цена новог возила захтеваних карактеристика 

без ПДВ-а, са царином 

 

ПДВ 20%  

Укупно са ПДВ-ом и царином  

Остало - попусти  

Укупно по возилу са царином, попустом и 

ПДВ-ом

 

2. Откупна цена половног возила 7000 еура са пореским обавезама 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1-2)  
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ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
 
Понуду подносим: 

 Самостално, без подизвођача 
 Рок испоруке ___________ од дана потписивања уговора. 
 Место и начин испоруке, фцо купац. 

 
 
 
 
 
Место: _____________________                       М.П.                     Потпис овлашћеног лица 
Датум: _____________________                                                         ____________________ 
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Образац бр. 2 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р о набавци ДОБАРА – набавка путничког возила – старо за ново  
– ЈНМВ бр. 65/2015 

 
 
Закључен у Београду дана ___________ 2015. године, између: 
 

1. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗ БЕОГРАДА који заступа декан проф. др Данимир 
Мандић, ПИБ 100035901, МБ – 06908985, ул. Краљице Наталије бр. 43, ( у даљем 
тексту: Наручилац – купац )  

и 
2. _________________________________, ул. ______________________ из 

_____________________, ПИБ - __________________, МБ - _________________, бр. 
текућег рачуна и назив банке - ______________________________ кога заступа 
_____________________ ( у даљем тексту: Испоручилац – продавац) 

 
I Предмет уговора 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је Набавка путничког возила – старо за ново у свему према техничким 
карактеристикама и спецификацијама из конкурсне докуменације, а у складу са важећим 
техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за испоруку добара 
ове врсте.   
 

Члан 2. 
 
Уговорне стране констатују следеће: 

1. Да је Купац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности, предмет набавке: Набавка путничког возила. 

 
Члан 3. 

2. Да је Продавац поднео понуду број _________ од ______ године. 
 

Члан 4. 
3. Да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације. 

 
II Цена, рок и начин плаћања 

Члан 5. 
Цена предметне набавке, уговорене на основу разлике између понуђене цене новог возила и 
процењене вредности половног возила које се нуди у замену је___________________________. 
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Члан 6. 
Начин и рок плаћања: 

 Аванс 100% 
 Плаћање се врши у РСД на текући рачун добављача у року од 5 дана од дана 

достављања факутре, по средњем курсу НБС на дан плаћања. 
 Уговорене цене су фиксне и немогу се мењати у току важности уговора. 

 
 
III Рок и начин испоруке 
 

Члан 7. 
Продавац се обавезује да возило које је предмет овог Уговора са одговарајућим исправама, 
преда Купцу и изврши пренос права располагања одмах по извршеном прегледу исправности 
возила од стране Продавца. 
 
Рок за предају возила из овог Уговора, је одмах, а најкасније 5 календарских дана, од дана 
потписивања Уговора и уплате. 
 
Испорука се врши на паритету франко купац, на адреси: Учитељски факултет Универзитета у 
Београду, Краљице Наталије 43, Београд. 
 
IV Обавезе продавца 

Члан 8. 
 
Продавац се обавезује да предметно добро испоручи на адресу Купца. 
Продавац је дужан да Купцу благовремено најави испоруку, како би се обезбедио 
квалитативни пријем возила. 
Продавац се обавезује да половно возило преузме и одвезе са паркинга испред седишта 
Наручиоца, најкасније у року од 5 дана од испоруке новог аутомобила. 
Извршење уговорених обавеза у року из става 1. овог члана представља битан састојак овог 
Уговора. 

Члан 9. 
До предаје у државнину возила, ризик случајне пропасти или оштећења сноси Продавац а са 
предајом возила ризик прелази на Купца. 
Продавац одговара ако на предатом возилу постоји право трећег лица које искључује, умањује 
или ограничава право Купца. 
 

Члан 10. 
Купац је дужан да стави приговор на квалитет предмета купопродаје најкасније у року од 3 
дана од његовог прузимања и да зависно од утврђених мана, захтева њихово уклањање од 
стране Продаваца, сразмерно умањење исплаћене купопродајне цене или враћање престација. 
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V Обавезе купца 
Члан 11. 

Купац се обавезује да изврши пријем новог аутомобила из члана 2. овог Уговора као и да 
Испоручиоцу стави на располагање половно возило, одмах по пријему новог аутомобила. 
 

Члан 12. 
О преузимању половног путничког аутомобила сачиниће се записник који ће потписати 
овлашћена лица Купца и Продавца. 

 
Члан 13. 

Купац се обавезује да износ из члан 5. овог Уговора, што представља износ доплате за нови 
путнички аутомобил исплати Продавцу у законском року, рачунајући од дана пријема 
овереног рачуна. 
 
VI Уговорна казна 

Члан 14. 
Ако Продавац касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више од уговореног 
рока, Купац има право да наплати уговорну казну у висини од 0.10% од вредности предмета 
уговора за сваки дан кашњења, а највише до 25 календарских дана. 
Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац закасни са испоруком дуже 
од 25 дана. Клаузула из претходног става се не примењује ако је кашњење у испоруци 
проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране Купца. 
 
VII Гарантни рок 

Члан 15. 
Општа гаранција износи период од 4 (четири) године, односно 120.000 пређених километара 
зависно шта се пре испуни. 
Општа гаранција обухвата и вучу возила до најближе сервисне радионице за возила марке 
Škoda, и то да у случају да купљено возило није у возном стању, а разлог је могуће приписати 
грешци која је обухваћена гарантним условима. 
Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатовано преузимање возила. 

 
Гаранција на корозију: 

- Гаранција на оштећења од корозије изнутра према споља за период од 12 година 
без обзира на пређену километражу. 

- Гаранција за површинску корозију и боју за период од 3 године, без ограничења. 
 

Члан 16. 
Продавац се обавезује да обезбеди сервисирање возила у гарантном року, у свему на начин и 
под условима из прихваћене понуде. 
 

Члан 17. 
Ако се у гарантном року утврди да испоручено путничко возило има недостатке у квалитету и 
очигледне недостатке Продавац мора исте отклонити, најкасније у року од 10 дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији. 
Уколико се иста или слична грешка понови више пута продавац мора возило заменити новим, 
које има једнаке или боље карактеристике. 
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VIII Завршне одредбе 

Члан 18. 
За односе између уговорних страна који нису утврђени овим уговором, његовим анексима или 
другим допунама, примењиваће се правна правила и одредбе Посебних узанси о испоруци 
добара. 
 

Члан 19. 
Овај уговор може се раскинути у следећим случајевима: 

- Обостраном сагласношћу уговорних страна, 
- Ако једна од уговорних страна не испуни своје уговорне обавезе,  
- Ако, услед околности које су ван контроле уговорних страна („виша сила“ или 

друго) оне нису у могућности да наставе или доврше уговорене активности. 
Раскид уговора се даје у писменој форми уз детаљно навођење разлога за раскид.  
На раскид уговора се примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 20. 
У случају да између уговорних страна дође до спора, уговорне стране се обавезују да ће се у 
решавању истог држати добрих пословних обичаја и узанси, у супротном свака уговорна 
страна може предложити арбитражно решавање спорног односа. 
Спорни однос ће решавати арбитражна комисија коју сачињавају по два представника сваке 
уговорне стране, а једног члана уговорне стране ће изабрати из неутралног предузећа или 
установе. 
У сваком случају, ако се спор не буде могао или не буде желео решити на начин из претходног 
става овог члана, исти ће се пуноважно расправити и решити пред стварно надлежним судом. 
 

Члан 21. 
Саставним делом овог уговора сматра се: 

 Понуда Продавца број _________ од ________ године; 
 Структура понуђене цене; 

Члан 22. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања истог од стране уговарача. 
 

Члан 23. 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за уговорне 
стране. 
 
 
 
    За Учитељски факултет у Београду 
                 К У П А Ц                                                                        П Р О Д А В А Ц 
_____________________________                                                     ______________________ 
 Проф. др Данимир Мандић, декан  
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Образац бр. 3 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне нававке мале вредности 

 
У складу са чланом 77. став 4, Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _____________________________________ (навести назив понуђача) у поступку 
јавне набавке Набавка путничког возила – старо за ново, број набавке ЈНМВ 65/15, испуњава 
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку и то: 

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

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

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са пописима Републике Србије, 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 
 

        Место и датум 
 
_______________________                    М.П.                                 __________________________ 
                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 4 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

Понуђач - __________________________________________ 
 
 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је 
понуда бр. _________________ за јавну набавку мале вредности бр. 65/2015 – набавка 
путничког возила – старо за ново, поднета независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 

Дана _____________________ 2015. Године 

У _________________ 
                                                                       М.П.                         Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                       Понуђача/носиоца понуде 
                                                                                                   ___________________________ 

 

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представа негативну референцу, у смислу члана 82, став 
1. тачка 2) Закона. 
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Образац бр. 5 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
За јавну набавку број ЈНМВ 65/15, предмет набавке Набавка путничког возила –старо за ново, 
а на основу члана 75, став 2, Закона о јавним набавкама понуђач _________________________ 
са седиштем у ____________________ улица _________________________ број _____________ 
даје следећу изјаву 
 

ИЗЈАВА 
 
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац 
ауторских права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 Место: ___________________ М.П. Потпис овлашћеног лица 
 Датум: ___________________  _______________________ 


