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Предмет јавне набавке: Изнајмљивање аутомобила за потребе програмских садржаја КЦНС  

 

 

    I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

МЕЊАЈУ  се странице конкурсне документације  5, 7, и 10 и сада гласе: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                        Образац број 1  
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Ради се о превозу гостију и учесника програмских садсржаја Културног центра Новог Сада. 
 

1) КОМБИ ВОЗИЛО (најмање 1 возило) 
-  комби возило  
-  број седишта 8+1 , евентуални превоз мањих инструмената (гитара, дувачки инструменти...) 
-  старост возила до 5 година 
-  са возачем 

Најчешћи трансфери: 
-  трансфери на релацији Нови Сад – аеродром „Никола Тесла“ и аеродром „Никола Тесла“ – 

Нови Сад 
-  трансфери на релацији Нови Сад – Београд (центар) и Београд (центар) – Нови Сад 
 

2) ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ (најмање 6 возила) 
-  путнички аутомобил 
-  број седишта 4+1 
-  старост возила до 1 године 
-  са возачем 

Најчешћи трансфери: 
-  трансфери на релацији Нови Сад – аеродром „Никола Тесла“ и аеродром „Никола Тесла“ – 

Нови Сад 
-  трансфери на релацији Нови Сад – Београд (центар), и Београд (центар) – Нови Сад 
- локал (Нови Сад) 
Могуће су и друге локације како у земљи тако и иностранству. 
 

 
1. Начин и услови плаћања  

Сукцесивно, након сваке извршене услуге, у року до 45 дана од дана пријема рачуна. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) ako je таква дозвола посебним прописом одређена као обавезна 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
а) технички капацитет:  да има у власништву шест путничких аутомобила (број седишта 4+1) 
старости до 1 године и једно комби возило (број седишта 8+1) старости до 5 година, доставити 
копије саобраћајних дозвола и очитане саобраћајне дозволе. 

Понуђач мора поседовати решење Градске управе надлежне за послове собраћаја о обављању 
лимо сервиса, доставити решење Градске управе за обављање лимо сервиса за сва возила. 

         Понуђач мора имати у радном односу најмање 5 возача, доставити  копије М образаца. 

           1.3        Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора                                                                             

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 
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Образац број 2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

Изнајмљивање аутомобила за потребе програмских садржаја КЦНС ЈН 1.1.4, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

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 законски заступник нису осуђивани 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; 

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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуда. 

5) Да поседује шест путничких аутомобила (број седишта 4+1) старости до 1 године и једно комби 
возило (број седишта 8+1) старости до 5 година. 
Напомена: уз образац доставити копије саобраћајних дозвола и очитане саобраћајне дозволе. 

 

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.  
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