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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404-49/2015-02 

Датум: 11.02.2015. године 

Нови Сад 

 
 
  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
II ИЗМЕНА И ДОПУНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
БРОЈ: 404-49/2015-02–П2 

за јавну набавку услуга  - редовно сервисирање и текуће 
одржавање возила, 

обликовану у више посебних истоврсних целина 
(партија) 
од 1 до 3 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ЈНОП-ОС 2/2015 

 
ПАРТИЈА  2 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ ФИАТ И ЗАСТАВА 
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-49/2015-02  од 09.02.2015. године 

припремила је 

 

 

 

 

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-49/2015-02–П2 

за јавну набавку услуга  - редовно сервисирање и текуће одржавање возила, 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) 

од 1 до 3 

ПАРТИЈА  2 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ 

ФИАТ И ЗАСТАВА 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЈНОП-ОС 2/2015 

 

 

 

 

1) У конкурсној документацији Обрасци на странама: 

 74/86 – Образац изјаве о независној понуди; 

 77/86 – Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

 79/86  - Менично овлашћење/писмо за испуњење обавеза у поступку јавне 

набавке за озбиљност понуде и  

 86/86  - Образац потврде, 

 

замењују се НОВИМ ОБРАСЦИМА: 

 

 



 
3/7 

 

 

 

11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 (подаци из извода АПР)   

Назив: 
(попуњава само понуђач који 
је предузетник) 

 

 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно 

име: 

 

Правна форма: 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

РС», бр. 29/2013 и 104/13) понуђач _________________________________ из 

___________________________________ ул. ___________________________ бр._____  

 

д а ј е  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну 

набавку услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила обликоване у више 

посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 Партија 2 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ 

И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ ФИАТ И ЗАСТАВА (Редни број ЈНОП-ОС 

2/2015) Наручиоца – Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, по 

Позиву за подношење понуда објављеном на  Порталу јавних набавки, на интернет 

страници Наручиоца дана 09.02.2015. године и на Порталу службених гласила Републике 

Србије и база прописа, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

        У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 
Напомена: услучају 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 закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси  група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз 

групе понуђачаи оверена печатом.. 

 

     Датум:                                                                                ПОНУЂАЧ 

 

_____________                                                м.п. __________________________ 

                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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12.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из извода АПР)   

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно 

име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012) као понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање 

возила обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3, Партија 2 – 

РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  ПРОГРАМ ФИАТ И 

ЗАСТАВА, (Ред. број ЈНОП-ОС 2/2015) поштовао обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, 
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник  п р е д а ј е  

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЗА 

ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 
ПРАВНО ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 
 

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина,  
Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Седиште и адреса: 

 

Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 

 

08034613 

Порески број: 

 

100716377 

Текући рачун: 

 

840-1572845-61 

Буџет АПВ евиденциони рачун прихода 

 
 Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 
 Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за испуњење обaвеза у поступку јавне 

набавке коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга - редовно сервисирање и 
текуће одржавање возила обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3, 

Партија 2 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  ПРОГРАМ ФИАТ И 
ЗАСТАВА  ред. бр. ЈНОП-ОС 2/2015. 
 Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења 

понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од ___________________________________ (словима: 
______________________________________________________________________________) што 

представља 10% без пдв од износа понуде коју је Менични дужник поднео.  
 Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно 

и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих 
банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа 
чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 
Закона. 

 Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође 
до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 
евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
 

 
Датум  издавања    
овлашћења:  
                                                                                 М.П.    __________________________        
                                                                                               Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                      меничног дужника 
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12.4.2.  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

 

Назив референтног 

наручиоца/купца  

  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања 

потврде 

 

 

 На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1)., а у вези члана 46. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012) референтни наручилац/купац 

издаје 

ПОТВРДУ 

да је извршилац услуга /добављач 

_____________________________________________________________  

(назив и седиште  извршиоца услуга /добављача) 

у периоду од пет година (2010., 2011., 2012., 2013. и 2014. година), наручиоцу/купцу 

извршио услуге сервисирања возила програм Фиат и Застава, у  укупној вредности од 

__________________________________ динара, без пдв, и то по годинама: 

 

Укупна 

вредност у 

2010. години, 

у динарима, 

без пдв 

Укупна 

вредност у 

2011. години, 

у динарима, 

без пдв 

Укупна 

вредност у 

2012. години, 

у динарима, 

без пдв 

Укупна 

вредност у 

2013. години, 

у динарима, 

без пдв 

Укупна 

вредност у 

2014. години, 

у динарима, 

без пдв 

 

 

    

УКУПНО ЗА СВИХ ПЕТ ГОДИНА:  

  

 Потврда се издаје на захтев извршиоца услуга/добављача: 

 _______________________________________________________________________, 

а ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга – редовно сервисирање 

и текуће одржавање возила – Партија 2 – редовно сервисирање и текуће одржавање 

возила програм Фиат и Застава, у поступку ЈН ОП-ОС 2/2015, за потребе наручиоца 

Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 

бр.16, и у друге сврхе се не може користити. 

 Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

      м.п.      Законски заступник референтног          

                                                                                      наручиоца/купца 

                                         __________________________ 
 
Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све реф. наручиоце/купце наведене у обрасцу 
референтна листа.  

 



 
7/7 

 

 

 

 

 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и 

допунама, односно на измењеним обрасцима. 

 

 

 

Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Весна Марић, члан 

Милена Јаснић, члан 

Жељко Чанак, члан 

Петар Јеремић, члан 

Ивана Секуловић, члан 

 


