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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 у даљем тексту: Правилник), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке ЈНМВ бр. 54/19 заведену под бројем 01/1-612/1 од 

дана 13.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 

54/19 заведену под бројем 01/1-613/1  од 13.03.2019. године, припремљена је: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

„Суботица-транс“ Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84. 24000, Суботица 

Интернет страница: www.sutrans.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  ЈНМВ бр. 54/19 су услуге, конкретно набавка Услуга израде 

Студије  (ОЗНАКА:71241000-9)  

 

1.4. Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈНМВ бр. 54/19 се спроводи ради потписивања уговора са 

најповољнијим понуђачем за набавку Услуга израде Студије . 

 

1.5. Контакт:  

Лице за контакт: Јасна Рајчић 

Е - маил адреса : jasna.rajcic@sutrans.rs  

Тел: +381/24-547-777 

Фаx: +381/24-548-304 

 

1.6. Партије 

Ова јавна набавка није образована по партијама. 

 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

2.1. Предмет јавне набавке су услуге, израде Студије (ОЗНАКА: 71241000-9) 

Врста, спецификација, количина и опис услуга која су предмет јавне набавке: 

 

 

Претежна делатност Јавног предузећа ”Суботица-транс” је градски и 

приградски копнени превоз путника, коју представљају активности које се односе на 

обављање градског, приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним 

редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на 

одређеним аутобуским стајалиштима. 

Одлуком о градском и приградском превозу на територији града Суботице 

(Сл.л.Града Суботице бр.19/2018),  ЈП „Суботица-транс“ је поверено обављање 

превоза путника. 

Предузеће обавља јавни превоз на 10 градских, 9 приградских, 7 приг. ђачких 

линија. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче 

покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на 

свим регистрованим линијама. 
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У пословању предузећа неопходно је остварити што већи обим послова уз 

коришћење што мањих ресурса, односно превести што већи број путника са 

оптималним бројем аутобуса, тј. попуњеним капацитетима, уз најмањи могући број 

запослених радника, са минималним трошковима, уз уважавање потреба радника и 

грађана. Неопходно је остварити максимални ниво квалитета транспортне услуге, 

превоз путника обавити што савременије и функционалније и са што квалитетнијим 

возилима, са смањењеном просечном старости и уз што вишу техничку исправност. 

Захтевани обим и квалитет транспортне услуге, уз дефинисане трошкове, реализује се 

уз максималну ефикасност и ефикасност уз минимално загађење животне околине.   

Предузеће обавља превоз у градском и приградском саобраћају са  11  соло 

градских аутобуса , 16 зглобних аутобуса, 7 градских минибусева и 27 приградских 

аутобуса. У градском саобраћају, на годишњем нивоу прелазимо 1,6 милиона 

километара а у приградском 2 милиона километара. Годишње превеземо око 3,9 

милиона путника у градском и око 1,7 милиона путника у приградском превозу. 

Тарифни систем  ЈП „Суботица-транс“ садржи следеће врсте карата: појединачне 

карте купљене код возача, електронски новчаник и месечне карте по категоријама 

(ђаци, радници, грађани и пензионери). Сагласност на цене превоза путника  и пртљага 

у градском и приградском саобраћају даје Скупштина града Суботице, на основу одлуке 

Надзорног одбора предузећа. У ценовницима су дефинисане следеће категорије 

корисника и попусти који се одобравају:  

Ценовник за градски саобраћај 

- Појединачна карта купљена у аутобусу 

- Карта купљена у претпродаји (електронски новчаник) за једну вожњу, наплаћује 

се по нижој цени  

- Појединачне карте за децу од 6-10 година старости и инвалиде наплаћује се са 

одговарајућим попустом 

- Месечна карта за пензионере и старије преко 65 година – попуст 85% 

- Месечна карта за ученике и студенте – попуст 75% 

- Месечна карта за раднике и грађане – попуст 61,92% 

Ценовник за приградски саобраћај 

- Појединачна карта купљена у аутобусу за одређену линију (по зонама) 

- Месечна карта за раднике и грађане – попуст 20% 

- Ученици средњих школа и студенти – попуст 35% 

- Ученици основних школа – попуст 50% 

Корисници градских месечних карата имају могућност да се превозе на свим 

градским линијама, неограничен број путовања. Корисници приградских месечних 

карата, купују карту за одређену линију, са којом остварују право да путују и на свим 

градским линијама, неограничен број путовања. 

  Циљ пословања ЈП”Суботица-транс” је производња квалитетне транспортне 

услуге, уз минимални износ трошкова и максималне безбедности корисника услуга и 

радног особља предузећа. У радној целини Саобраћај, запослено је 152 возача и 11 

радника у саобраћајној служби (руководиоци, координатори, диспечери), који врше 

надзор и анализу путем електронског система праћења и управљања возила, кретања 

путника и наплате карата. 

  Пословна политика предузећа је привлачење путника пружањем квалитетније 

услуге превоза, давањем значајних комерцијалних попуста за месечне ђачке, радничке 

и пензионерске карте увођењем додатних попуста за ђаке у летњем периоду, као и 

пружањем могућности превоза у касним ноћним сатима. Развој индустријске зоне у 
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Суботици и отварање производних погона иностраних компанија, значајно је повећао 

број запопослених у граду као и потребу за већим обимом превоза. 

У циљу уређења и унапређења тржишта транспортних услуга, 2014. године је 

потписан Уговор о регулисању права и обавеза Града Суботица (оснивач) и ЈП 

„Суботица-транс“ (превозник) у вршењу комуналне делатности градског и приградског 

превоза путника. У уговору су дефинисана права и обавезе уговорних страна, при чему 

је превозник одговоран за производњу уговореног обима транспортне услуге на 

регистрованим линијама за градски и приградски превоз путника на територији града 

Суботица, у складу са регистрованим редом вожње. Превозник преузима ризик 

производње, а Град Суботица преузима ризик прихода. Град Суботица се обавезује да 

надокнади превознику удео у разлици између укупних трошкова производње уговореног 

обима транспортне услуге и оствареног прихода од обављања комуналне делатности. 

Постојећи електронски систем наплате и праћење функционисања саобраћајног 

система, обезбеђује поуздане и квалитетне евиденције свих потребних елемената 

пословања предузећа, који су потребни да би се сачинио захтев за субвенцију. 

Електронски систем наплате функционише по систему пријаве (улаз) и одјаве (излаз) 

путника. На тај начин се врши наплата, уколико се ради о електронском новчанику, 

односно евиденција путовања и путника уколико је путник корисник месечне карте. 

Систем пријаве и одјаве омогућава прецизнију евиденцију кретања путника и броја 

путовања, по типовима карата и корисника. Систем наплате пружа податке у реалном 

времену, који су потребни за прерачун пдв, за захтев за субвенционисање, за анилизу 

постојећег  и за припрему и планирање пословања предузећа у будућем периоду. 

Електронски ситем даје поуздане податке о кретању возила, возача, пређеним 

километрима за свако возило појединачно, на свим линијама у систему. 

 Захтев за потребним субвенционим средствима превозник подноси оснивачу 

на месечном ниво, уз детаљан месечни извештај који садржи: 

- планирани  и реализовани обим услуге (број пређених километара укупно за 

све градске и приградске линије и појединачно по свакој линији), 

- реализовани приход по врстама (наплаћено у готовини и фактурисано), 

- ефективно време вожње и укупно време рада возног парка, 

- број остварених и неостварених полазака, 

- подаци о одступању у погледу придржавања важећег реда вожње, 

- укупан број саобраћајних незгода возила превозника, 

- бројно стање возног особља, 

- неостварену километражу по линијама, 

- обрачун недостајућих средстава (субвенција). 

Загарантовани приход превозника који омогућава несметано функционисање и развој 

система превоза путника, обезбеђује се из следећих извора: 

- приход од основне делатности превозника, односно приход од продаје свих 

врста карата у систему градског и приградског превоза путника и 

- приход од субвенције из буџета Града Суботица. 

Вредност јединичних трошкова по пређеном километру, исказаној у основној цени 

километра за градске и за приградске линије  дефинисана је у важећем уговору. 

Основна цена покрива трошкове обављања уговореног обима транспортне услуге, у 

којој нису обухваћене инвестиције. 

Кључни елементи који утичу на промену цене коштања транспортног рада су: 

средња вредност евра, потрошачке цене, зараде, цена погонског горива (еуро дизел).  

Постојећи уговор је потписан 2014.године, са роком важности 6 година. 

У складу са претходно наведеним, потребно је обновити постојећи уговор, 

дефинисати елементе уговора  у складу са актуелним условима пословања на 
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тржишту и  сагледати и унапредити постојећи уговорни однос између Града Суботица 

и ЈП „Суботица-транс“. 

 

 

 Пројектни задаци: 

 

- извршити саобраћајну анализу: редови вожње за градски и приградски 

саобраћај, линије градског и приградског превоза, број пређених километара, 

број путника, просечна потрошња нафтних деривата по возилима и сл.; 

- извршити анализу прихода по врстама у складу са категоријама корисника у 

ценовнику (ђаци, радници, пензионери) и начину плаћања (готовина, 

електронски новчаник, фактурисано); 

- дефинисати елементе који утичу на цену коштања транспортног рада: вредност 

евра, потрошачке цене, зараде, цене нафтних деривата и сл.;  

- извршити прерачун вредности јединичних трошкова по километру за градски и 

приградски превоз; 

- ажурирање модела „Уговора о регулисању права и обавеза града Суботица и ЈП 

„Суботица-транс“ у вршењу комуналне делатности на територији града 

Суботица“; 

- извршити калкулацију цене коштања појединачне карте за превоз путника 

посебно за градски и приградски превоз; 

- предложити начин књиговодственог разграничења свих трошкова на комуналну 

и на остале делатности (Закон о комуналној делатности, члан 22.); 

- дати предлог потребне динамике обнове возног парка, и исказати ефекат 

куповине нових аутобуса на смањење трошкова одржавања;  

- предложити смернице за унапређење јавног превоза у Суботици. 

 

Услугу израде студије неопходно је израдити у складу са наведеним прописима: 

Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр 15/2016) 

Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 125/04 и 36/11-др. закон) и Закон о 

привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 

44/2018) 

Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“, бр 88/2011 и бр 104/16) 

Закон о рачуноводству („Сл.гл.РС“, бр 62/2013 и 30/2018) 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима  („Сл.гл. РС“, бр 41/09, 53/2010,101/2011 

и 32/2013- одл УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018-др.закон и 87/2018) 

Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист СФРЈ“,бр 50/88, 

63/88– испр, 80/89, 29/90 и 11/91, „Сл. лист СРЈ“, бр 34/92, 13/93– одлука  СУС, 24/94, 

41/94, 28/96 и 3/2002 и „Сл.гл.РС“, бр 101/05- др.закон и 41/2009- др. закон) 

Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл.РС“, бр 68/2015, 41/2018/, 

44/2018-др.закон и 83/2018) 
Закон о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр 84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др.закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 

108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ и 30/2018) 

Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гл. 

РС“, бр 96/15) 

Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.л. Града Суботице“, бр 

39/2014, 43/2014- испр. и 42/2015) 
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Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице („Сл.л. Града 

Суботице“, бр 19/2018) 

Одлука о буџету Града Суботице за 2019.год. („Сл.л. Града Суботице“, од 27.12.2018) 

Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс”Суботица („Сл.л. Града Суботице“, бр 

6/2018) 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

3.1. 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. 4. Закона); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона); 

 

3.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. - 

Образац бр. 6а. 

3.3. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки 

понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) 

до 4) Закона и чл.75 став 2 – Образац бр. 6. 

 

3.4 . Додатни услови из чл. 76. Закона 

1)  ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ 

КАПАЦИТЕТА, ОДНОСНО ДА: 

• ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ БИО НЕЛИКВИДАН У ПРЕТХОДНИХ ШЕСТ 

МЕСЕЦИ ОД ДАНА OБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА.  

ДОКАЗ: Потврда издата од стране Народне банке Србије, која мора бити 

издата након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну 

набавку на порталу јавних набавки са стране Наручиоца. 
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2) ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА, ОДНОСНО ДА: 

• ПОНУЂАЧ  ТРЕБА ДА ИМА СЛЕДЕЋА ЗАПОСЛЕНА ИЛИ РАДНО 

АНГАЖОВАНА ЛИЦА: 

- Руководиоца стручног тима на реализацији студије који има високу 

стручну спрему (дипломирани економиста или дипломирани инжењер 

саобраћаја или мастер инжењер саобраћаја) 

- Најмање 4 извршилаца (остали чланови стучног тима) који имају високу 

стручну спрему (дипломирани инжењер саобраћаја или мастер инжењер 

саобраћаја). 

ДОКАЗ: Попунити образац бр. 7 и за свако лице наведено у обрасцу 

доставити: Фотокопију пријаве на осигурање (М/М-А) за лица која су 

запослена код понуђача, односно одговарајући уговор о радном ангажовању (у 

складу са Законом о раду) за лица која нису у радном односу код понуђача. 

 

3) ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ 

КАПАЦИТЕТА, ОДНОСНО ДА: 

 

• ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПЕРИОДУ ОД ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ГОДИНА 

РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА КАДА ИСТИЧЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗРАДИО ДОКУМЕНТАЦИЈУ У 

УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД 4.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А, У ОКВИРУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛЕДЕЋИХ УСЛУГА: 

- Свеобухватне анализе привредног друштва за јавни превоз (due diligence) 

које обавља јавни превоз у граду са више од 100.000 становника, у којима 

је анализирана обнова возног парка и урађен финансијски модел предузећа 

за предметну инвестицију, као и економски модел (CBA) обнове возног 

парка, или 

- Студије/Пројекти анализе трошкова и користи система/подсистема за јавни 

превоз путника у граду са више од 100.000 становника, или 

- Студије јавног градског превоза рађене за градове са више од 100.000 

становника, или 

- Планови одрживе урбане мобилности (ПОУМ) у градовима са више од 

100.000 становника. 

 

При томе понуђач мора испуњавати услов да је извршио активности на 

реализацији најмање једне анализе привредног друштва за јавни превоз 

(due diligence) које обавља јавни превоз у граду са више од 100.000 

становника, у којима је анализирана обнова возног парка и урађен 

финансијски модел предузећа за предметну инвестицију, као и економски 

модел (CBA) обнове возног парка. 
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ДОКАЗ: Попунити Образац бр. 8 и доставити Потврду наручиоца (модел 

потврде наручиоца је дат на обрасцу бр. 9) за сваку услугу наведену у обрасцу 

бр. 8. 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.6), којом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац бр.6а), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа ако у својој понуди наведе интернет линк на коме се исти 

могу пронаћи јавно. 

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. 

 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума економски најповољнија 

понуда са елементима понуђена цена и квалитет ангажованих кадрова.  

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА До 50  бодова 

КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ 

КАДРОВА 
До 50 бодова 

УКУПНО  До 100 бодова 
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1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА – максимално 50 (педесет) бодова 

Највећи могући број бодова (пондера) код овог критеријума је 50 бодова. 

Бодови по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

БЦ = 

50 x Цмин 

 Понуђена цена конкретног 

понуђача 

 БЦ = број бодова за цену 

 Цмин = најнижа понуђена цена 

2. КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ КАДРОВА (Специфично професионално 

искуство руководиоца студије) – максимално 50 (педесет) бодова  

Елемент критеријума који ће се оцењивати према достављеним доказима да је 

руководилац студије у периоду од предходних пет година од када истиче рок за 

подношење понуда за предметну јавну набавку израдио документацију у оквиру 

реализације следећих услуга (да поседује следеће референце), и то тако што ће се 

додељивати: 

 

 

 

• Особа која је назначена као руководилац студије учествовала је у изради анализе 

трошкова и користи система/подсистема за јавни превоз путника у граду са више 

од 100.000 становника -  максимално 25 бодова 

Особа која је назначена као руководилац студије учествовала је у изради 

анализе трошкова и користи система/подсистема за јавни превоз путника у 

граду са више од 100.000 становника и то: 

Није учествовала  0 бодова 

Учествовала је у изради једног 

анализе  

12,5 бодова 

Учествовала је у изради две 

анализе 

25 бодова 

 

 

• Особа која је назначена као руководилац студије учествовала је као руководилац 

пројекта при изради студија оправданости или CBA анализа на пројектима 

транспортне инфраструктуре према EC CBA Guide - u -  максимално 15 бодова и 

то  

 

 

Особа која је назначена као руководилац студије учествовала је као 

руководилац пројекта при изради студија оправданости или CBA анализа 

на пројектима транспортне инфраструктуре према EC CBA Guide – u и то: 

Није учествовала  0 бодова 

Учествовала је у изради једног 5 бодова 
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студија  

Учествовала је у изради две 

студије 

10 бодова 

Учествовала је у изради три или 

више студија 

15 бодова 

 

 

 

• Особа која је назначена као руководилац студије учествовала је у изради 

пројекта за израду алата којим се утврђује стање транспортног система у граду 

са више од 100.000 становника -  максимално 10 бодова 

 

Особа која је назначена као руководилац студије учествовала је у изради 

пројекта за израду алата којим се утврђује стање транспортног система у 

граду са више од 100.000 становника 

Није учествовала  0 бодова 

Учествовала је у изради једног или 

више пројеката  

10 бодова 

 

До максималних 50 (педесет) бодова.  

 

ДОКАЗИ: 

1. Попунити Образац број 10 (Списак референци Руководиоца стручног тима за 

израду студије), 

2. За сваку референцу наведену у обрасцу број 10, доставити потврду наручиоца 

којом се доказује да је лице које ће бити задужено за руководиоца на изради 

предметне студије, израдило захтевану документацију (модел потврде је дат на 

Обрасцу број 11). 

 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. Уколико две или више понуда имају 

исти број бодова и исту понуђену цену, као најповољјнија биће изабрана понуда оног 

понуђача која има краћи рок израде студије. 
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5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Конкурсна документација садржи следеће обрасце који се достављају уз понуду: 

1. Образац бр. 1 - Образац понуде  

2. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

3. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде 

4. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 

6. Образац  бр. 6 - Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. закона у 

поступку јавне набавке  

7. Образац бр. 6а - Образац изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона 

у поступку јавне набавке 

8. Образац бр. 7 - изјава понуђача о прихватању услова у техничкој спецификацији 

9. Образац бр. 8, Списак ангажованог особља 

10. Образац бр. 9, Списак референтних услуга понуђача 

11. Образац бр. 10, модел Потврде Наручиоца за референтне услуге понуђача 

(доставити потврду наручиоца за сваку услугу наведну у обрасцу број 9) 

12. Образац бр. 11, Списак референтних услуга руководиоца студије 

13. Образац бр. 12, модел Потврде Наручиоца за референтне услуге руководиоца 

студије (доставити потврду наручиоца за сваку услугу наведну у обрасцу број 11) 
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Образац бр.1 

 ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 
Понуда за јавну набавку мале вредности- Услуга израде Студије  (ОЗНАКА 71241000-

9), ЈНМВ бр. 54/19  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ  

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1) 

Пословно име:  

 

 

 

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) 

 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке коју 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 ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

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 понуђачу из групе понуђача“ 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 из групе понуђача. 
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок израде студије (максимално 180 дана)  

Рок важења понуде (минимум је 30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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Образац бр. 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  

                                КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Р.бр. Назив услуге ЈМ Јед.цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

Понуђач услуге  и 

Руководилац студије 

1.  Услуга израде Студије која је предмет јавне 

набавке ЈНМВ 54/19 

1 ком    

 УКУПНО: Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

 

 
 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

− У колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а ; 

− У колону 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

− У колону 6. уписати назив понуђача ко ће вршити услугу и име руководиоца израде 

студије.  

− У реду УКУПНО уписати укупну цену са и без ПДВ-а. 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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 
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Образац бр. 4 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 54/19 Услуга израде Студије , (ознака 71241000-9) 

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 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 понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 5 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Продавца 

________________________________ дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ________________________________ (назив понуђача) у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ бр. 54/19  Услуга израде Студије , (ознака 71241000-9), 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 понуде. 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Продавац: 

 

____________________            ________________________ 

 

 

 

 

 

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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Образац бр. 6 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара  ЈНМВ бр. 54/19, 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 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); 

 

 

Место:_____________                                                            Потпис понуђача: 

 

 

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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Образац бр.6а 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

     

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара  ЈНМВ бр. 54/19, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то:  

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач 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) 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). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

 

 

Датум:_____________                         М.П.                   _____________________  

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Образац бр. 7 

 

Понуђач _________________________у поступку јавне набавке ЈНМВ 

54/19 предаје списак ангажованог особља како следи у табели: 

 

Р. Бр. Име и презиме Својство 

Руководилац стручног тима 

1   

Остали чланови стручног тима (најмање 4 лица) 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Напомена: За свако наведено лице у Обрасцу бр. 7 у колони „својство“ уписати да ли је лице 

запослено код понуђача или је радно ангажовано од стране понуђача. За свако наведено лице у 

Обрасцу бр. 7 потребно је доставити: Фотокопију пријаве на осигурање (М/М-А) за лица која 

су запослена код понуђача, односно одговарајући уговор о радном ангажовању (у складу са 

Законом о раду) за лица која нису у радном односу код понуђача. У случају потребе за 

уношењем већег броја лица, образац број 7 се може копирати. 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2019.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 8 

Понуђач _________________________у поступку јавне набавке ЈНМВ 54/19 

предаје списак извршених референтих услуга понуђача како следи у табели: 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

Р. 

бр. 
Назив услуге Наручилац 

Вредност 

(без ПДВ-а) 

Година 

завршетка 

1.  
 

 
   

2.  
 

 
   

3.  
 

 
   

4.  
 

 
   

5.  
 

 
   

6.  
 

 
   

7.  
 

 
   

8.  
 

 
   

9.  
 

 
   

10.  
 

 
   

 
Укупна вредност услуга 

наведених у табели: 
 

Без ПДВ-а: 

 

 

 

 

 

Напомена: За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави потврду 

наручилаца о успешно извршеним услугама (модел потврде је дат на обрасцу број 9). У случају 

потребе за уношењем већег броја услуга, образац број 8 се може копирати. 

 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2019.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 9 

М О Д Е Л 

ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА ЗА РЕФЕРЕНТНЕ УСЛУГЕ ПОНУЂАЧА 

 

____________________________________ 

Назив Наручиоца 

 

_____________________________________ 

Адреса 

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво ________________________ из ________________ 

(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) подизвођач) 

 

за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно и у уговореном року израдило 

документацију (заокружити врсту документације за коју се издаје потврда) у оквиру 

реализације следећих услуга: 

a) Свеобухватне анализе привредног друштва за јавни превоз (дуе дилигенце) које обавља 

јавни превоз у граду са више од 100.000 становника, у којима је анализирана обнова возног 

парка и урађен финансијски модел предузећа за предметну инвестицију, као и економски 

модел (CBA) обнове возног парка, 

b) Студије/Пројекти анализе трошкова и користи система/подсистема за јавни превоз путника 

у граду са више од 100.000 становника,  

c) Студије јавног градског превоза рађене за градове са више од 100.000 становника,  

d) Планови одрживе урбане мобилности (ПОУМ) у градовима са више од 100.000 становника. 

 

 

(навести назив документације) 

 

Израђена документација је технички исправна. 

 

вредност услуге износи ________________________________ динара, 

 

уговора бр. ____________________________ од _________________ године,   

 

који је реализован _________________ године. 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на јавној набавци ЈНМВ 54/19 коју спроводи ЈП „ Суботица-

транс“ из Суботице  и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица ________________________ 

 

М.П. 
 

Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и 

потврде у другачијој форми које садрже податке тражене у датом моделу Потврде, тако да се на основу 

истих може проценити да ли израђени документација одговара захтевима пословног капацитета. 
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Образац бр. 10 

 

Понуђач _________________________у поступку јавне набавке ЈНМВ 54/19 

предаје списак извршених референтих услуга руководиоца студије како 

следи у табели: 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

Р. 

бр. 
Назив услуге Наручилац 

Вредност 

(без ПДВ-а) 

Година 

завршетка 

1.  
 

 
   

2.  
 

 
   

3.  
 

 
   

4.  
 

 
   

5.  
 

 
   

6.  
 

 
   

7.  
 

 
   

8.  
 

 
   

9.  
 

 
   

10.  
 

 
   

 

 

Напомена: За сваку наведену услугу у горњој табели обавезно доставити потврду наручилаца 

као доказ да је руководилац стручног тима за реализацију предметне студије учествовао у 

изради сваке наведене референце. 

 

 

У __________________, 

Потпис члана 

стручног тима: 

Потпис овлашћеног 

лица понуђача: 

 

   

дана _________ 2019.г. 
 

М.П. 
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Образац бр. 11 

 

М О Д Е Л 

ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА ЗА РЕФЕРЕНТНЕ УСЛУГЕ РУКОВОДИОЦА 

СТУДИЈЕ 

 
____________________________________ 

Назив Наручиоца 

 

_____________________________________ 

Адреса 

 

 

Овим потврђујемо да је (име и презиме лица) _____________________________________, као 

 (заокружити: а) руководилац/члан тима; б) аутор/члан тима) 

 

за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно и у уговореном року израдило 

документацију (заокружити врсту документације за коју се издаје потврда) у оквиру 

реализације следећих услуга: 

a) Студије оправданости или CBA анализе на пројектима транспортне инфраструктуре према 

EC CBA Guide - u 

b) Анализе трошкова и користи система/подсистема за јавни превоз путника у граду са више 

од 100.000 становника 

c) Студије/пројекти за израду алата којим се утврђује стање транспортног система у граду са 

више од 100.000  

 

 

 

(навести назив документације) 

 

Израђена документација је технички исправна. 

 

 

документација је израђена _________________ године. 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица ________________________ 

 

М.П. 
 

Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и 

потврде у другачијој форми које садрже податке тражене у датом моделу Потврде, тако да се на основу 

истих може проценити да ли израђени документација одговара захтевима пословног капацитета. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

Број:  

Дана:  

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ 

ЈНМВ бр. 54/19 

 

Закључен дана: __________________________ године у Суботици између: 

 

 Јавног предузећа за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, 

шифра делатности: 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица, које заступа директор предузећа 

Александар Алексић, дипл.економиста, са једне стране као Наручилац у спроведеној 

јавној набавци  ЈНМВ бр.  54/19  у даљем тексту: Корисник услуга/ и 

 

_________________________ (пословно име), ________________________ (адреса) 

матични број: _____________, ПИБ: __________, број ТР: ______________________ 

код ______________________________,  које заступа __________________________, 

 са друге стране као Понуђач у спроведеној јавној набавци  ЈНМВ бр. 54/19 /у 

даљем тексту: Давалац услуга/, а у свему према следећем: 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка Услуге израде студије  (у даљем тексту: Студија), а све 

у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту услуге и спроведеним 

поступком јавне набавке мале вредности  ЈНМВ бр. 54/19 (ознака: 71241000). 

Понуда даваоца услуга налази се у прилогу овог уговора и саставни је део истог. 

Члан 2. 

Даваоц услуге се обавезује да изради Студију према спецификацији и техничким 

карактеристикама описаним у делу 2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис услуга који се налази у прилогу уговора и чини саставни део истог.  

 

Пројектни задаци које се овим уговором обавезује извршити давалац услуге су: 
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- извршити саобраћајну анализу: редови вожње за градски и приградски 

саобраћај, линије градског и приградског превоза, број пређених километара, 

број путника, просечна потрошња нафтних деривата по возилима и сл.; 

- извршити анализу прихода по врстама у складу са категоријама корисника у 

ценовнику (ђаци, радници, пензионери) и начину плаћања (готовина, 

електронски новчаник, фактурисано); 

- дефинисати елементе који утичу на цену коштања транспортног рада: вредност 

евра, потрошачке цене, зараде, цене нафтних деривата и сл.;  

- извршити прерачун вредности јединичних трошкова по километру за градски и 

приградски превоз; 

- ажурирање модела „Уговора о регулисању права и обавеза града Суботица и ЈП 

„Суботица-транс“ у вршењу комуналне делатности на територији града 

Суботица“; 

- извршити калкулацију цене коштања појединачне карте за превоз путника 

посебно за градски и приградски превоз; 

- предложити начин књиговодственог разграничења свих трошкова на комуналну 

и на остале делатности (члан 22. Закона о комуналној делатности „Сл.гл.РС бр 

88/2011 и бр 104/16.); 

- дати предлог потребне динамике обнове возног парка, и исказати ефекат 

куповине нових аутобуса на смањење трошкова одржавања;  

- предложити смернице за унапређење јавног превоза у Суботици. 

 

Давалац услуге се обавезује да ће израдити Студију у складу са наведеним прописима: 

Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр 15/2016) 

Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 125/04 и 36/11-др. закон) и Закон о 

привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 

44/2018) 

Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“, бр 88/2011 и бр 104/16) 

Закон о рачуноводству („Сл.гл.РС“, бр 62/2013 и 30/2018) 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима  („Сл.гл. РС“, бр 41/09, 53/2010,101/2011 

и 32/2013- одл УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018-др.закон и 87/2018) 

Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист СФРЈ“,бр 50/88, 

63/88– испр, 80/89, 29/90 и 11/91, „Сл. лист СРЈ“, бр 34/92, 13/93– одлука  СУС, 24/94, 

41/94, 28/96 и 3/2002 и „Сл.гл.РС“, бр 101/05- др.закон и 41/2009- др. закон) 

Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл.РС“, бр 68/2015, 41/2018/, 

44/2018-др.закон и 83/2018) 
Закон о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр 84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др.закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 

108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ и 30/2018) 

Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гл. 

РС“, бр 96/15) 

Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.л. Града Суботице“, бр 

39/2014, 43/2014- испр. и 42/2015) 

Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице („Сл.л. Града 

Суботице“, бр 19/2018) 

Одлука о буџету Града Суботице за 2019.год. („Сл.л. Града Суботице“, од 27.12.2018) 

Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс”Суботица („Сл.л. Града Суботице“, бр 

6/2018) 
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Члан 3. 

Давалац услуге се обавезује да Студију започне најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана закључивања уговора. 

У току израде Студије, давалац услуге се обавезује да обавља консултације и подноси 

редовне извештаје кориснику услуге односно лицу одговорном за праћење реализације 

Студије и да по потреби и на захтев корисника услуге одржи радни састанак.  

У случају потребе одржаваће се радни састанци уколико су даваоцу услуге потребне 

додатне инструкције и смернице у циљу израде Студије. Записници са тих састанака ће 

садржати закључке који су обавезујући за даље поступање даваоцу услуге. 

Члан 4. 

Корисник услуге се обавезује да на захтев даваоца услуге омогући несметан приступ 

информацијама и подацима неопходним за обављање предметне услуге и да да на увид 

сву документацију неопходну за израду Студије.  

Члан 5. 

Давалац услуге се обавезује да Студију изврши у року од _______________________ 

дана од дана закључивања уговора и исту достави кориснику услуге у 3 (три) примерка 

у писаном облику и у 1 (једном) примерку у електронском облику. 

Уговорне стране су сагласне да ће приликом примопредаје Студије потписати Записник 

о примопредаји.  

Корисник услуге има рок од 5 (пет) дана да након пријема Студије упути писмене 

примедбе у вези са уоченим недостацима које се давалац услуге обавезује отклонити у 

року од 5 (пет) дана. 

Давалац услуге се обавезује да Студију изради стручно гарантујући за квалитет услуге, 

а у свему према правилима струке и горе наведеним прописима. 

Подаци, документација и Студија се не могу дистрибуирати и објавити у јавности без 

писаног одобрења корисника услуге. Свака злоупотреба финансијских и других 

података представља кршење пословне тајне корисника услуге. 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да ће давалац услуге одржати презентацију Студије у 

термину који накнадно одреди корисник услуге, а најкасније у року од 30 (тридесет) 

дана рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји. 

Члан 7. 

Уколико давалац услуге не пружи уговорене услуге у уговореном року и не поштује 

одредбе овог уговора у обавези је да плати кориснику услуге на име уговорне казне 

износ од 0,05 % од укупне цене Студије за сваки дан закашњења. 

Члан 8. 

Цена Студије је _________________________ динара без ПДВ-а односно 

____________________ са ПДВ-ом. 

У цену су урачунати сви трошкови које давалац услуге има у реализацији предметне 

услуге. 
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Цена је фиксна и није дозвољена корекција цене. 

 

Члан 9. 

Давалац услуга је одобрио кориснику услуге одложено плаћање на 45 (четрдесетпет) 

дана рачунајући од дана пријема уредне фактуре. 

Давалац услуге се обавезује да уредну фактуру испостави најраније са даном 

достављања и предајом Студије што се записнички констатује. 

У случају закашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

Члан 10. 

Давалац услуга за извршену услугу Студије даје гаранцију од ____________ године од 

дана извршења услуге. 

Члан 11. 

Давалац услуга се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључивања уговора 

кориснику услуге преда 1 (једну) неопозиву и безусловну (без права на приговор) и на 

први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу 

од 10 % од цене Студије. 

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од 

рока важења уговора урачунајући и рок за израду Студије. 

Ако се за време трајања уговора  промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Корисник услуге ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

случају да давалац услуге не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

Члан 12. 

Давалац услуге се обавезује да ће у току важења овог уговора достављати кориснику 

услуге периодично, свака три месеца, потписану и оверену Изјаву о поштовању обавезе 

из чл. 75.ст. 2. Закона о јавним набавкама која се налази у прилогу овог уговора. 

Корисник услуге задржава право да раскине овај уговор у случају непоштовања горе 

наведене обавезе од стране даваоца услуге. 

Члан 13. 

Ради лакше реализације и праћења овог Уговора свака од уговорних страна дужна је да 

именује по једну контакт особу: 

1. за Даваоца услуга: ________________________________________________  

                 тел. __________________________________   

2. за Корисника услуга: Катона Арпад, руководилац комерцијале 

тел.024/547-777 (лок.109) 

е-маил: katona.arpad@sutrans.rs 

 

mailto:katona.arpad@sutrans.rs
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Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда 

у Суботици. 

Члан 16. 

Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих даваоцу услуга 

припада 1 (један) примерак, а кориснику услуга припада 3 (три) примерка истог. 

 

 

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА:    ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА: 

 

  ___________________________     ___________________________ 

         Директор предузећа 

                Александар Алексић, дипл.екон. 
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Прилог  

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Даваоца услуге 

________________________________ дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Даваоц услуге ________________________________ (назив) у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ бр. 54/19  Услуга израде Студије , (ознака 71241000-9), 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 достављања изјаве. 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Даваоц услуге: 

 

____________________            ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Предметна изјава се не доставља уз понуду, већ ће се иста достављати у току 

реализације уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ бр. 54/19 34/ 44 

  

 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

6.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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 на кутији навести назив и адресу понуђача. 

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. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Сегедински пут 84. 24000 Суботица, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Услуга израде Студије  (ОЗНАКА:  

71241000-9), ЈНМВ бр. 54/19- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 03.04.2019. године, до 12:00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати истог дана, са почетком у 12:30 часова, у просторијама 

„Суботица-транса“. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати 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. 

6.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ: 

1) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр.1  (који је 

саставни део конкурсне документације) 

2) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

– Образац бр.2  (који је саставни део конкурсне документације) 

3) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ – Образац бр. 4 (који је саставни део конкурсне документације) 

4) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ИЗ чл.75ст.2. – Образац бр. 5 (који је саставни део конкурсне 

документације) 

5) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА – Образац бр. 6 или/и Образац бр.6а (који је 

саставни део конкурсне документације) 

 

 

Напомена:  
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Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Саставни део заједничке понуде треба да буде и Споразум којим се понуђачи из  

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке чији је 

садржај усклађен са одредбама члана 81. став 4. тачке 1)  6). 

У случају да понуду подноси са подизвођачем:  

Попуњена, потписана и оверена изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. 

Закона у поступку јавне набавке мале вредности  

6) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ - Образац бр.7 (који је саставни 

део конкурсне документације) 

7) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ - Образац бр.8 (који је саставни 

део конкурсне документације) 

8) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ - Образац бр.9 (који је саставни 

део конкурсне документације) 

9) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН- Модел уговора о јавној набавци 

10) ДОКАЗ ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ 

КАПАЦИТЕТА Потврда издата од стране Народне банке Србије, која мора бити 

издата након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку 

на порталу јавних набавки са стране Наручиоца. 

11) ДОКАЗ ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ  КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА. Попуњен образац бр. 7 и за свако лице наведено у обрасцу 

доставити: Фотокопију пријаве на осигурање (М/М-А) за лица која су запослена 

код понуђача, односно одговарајући уговор о радном ангажовању (у складу са 

Законом о раду) за лица која нису у радном односу код понуђача. 

12) ДОКАЗ ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ  ПОСЛОВНОГ  

КАПАЦИТЕТА. Попуњен Образац бр. 8 са Потврдама наручиоца (модел потврде 

наручиоца је дат на обрасцу бр. 9) за сваку услугу наведену у обрасцу бр. 8. 

13) ДОКАЗИ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ ТИМА НА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ СТУДИЈЕ. Попуњен Образац бр. 10 са Потврдама наручиоца 

(модел потврде наручиоца је дат на обрасцу бр. 11) за сваку услугу наведену у 

обрасцу бр. 10. 

14) Попуњен Образац број 10 (Списак референци Руководиоца стручног тима за 

израду студије) са Потврдама наручиоца којима се доказује да је лице које ће 

бити задужено за руководиоца на изради предметне студије, израдило захтевану 

документацију (модел потврде је дат на Обрасцу број 11). 

15) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

 

Напомена:  

Понуђач може да достави наручиоцу и ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ– Образац бр. 3 (који је 

саставни део конкурсне документације), али није обавезан да то учини. 
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6.4. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није образована по партијама 

6.5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

6.6.  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, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Суботица-транс 

Сегедински пут 84. 24000 Суботица,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге – Услуга израде Студије  (ОЗНАКА: 71241000-

9),  ЈНМВ бр. 54/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - Услуге одржавања штампача, скенера и  

бројачица новца (ОЗНАКА: 71241000-9),  ЈНМВ бр. 54/19  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Услуга израде Студије  (ОЗНАКА: 71241000-

9),  ЈНМВ бр. 54/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Услуга израде Студије  (ОЗНАКА: 

71241000-9),  ЈНМВ бр. 54/19  - НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6.7.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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. 
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Понуђач у Обрасцу понуде и структуре цене 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 обавезних 

услова из чл.75. ст.1. тач.1–4 Закона.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва 

доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и доспела 

потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  

 

6.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 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, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

- понуђачу или понуђачима који ће израђивати полисе и за њих издавати фактуре, 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона мора да буде потписан од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког 

понуђача. 

Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

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. 
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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. 

 

6.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

6.10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

6.10.2. Захтев у погледу гарантног рока: 

Гаранција за ову набавку је најмање 1 годину од дана извршене услуге. 

6.10.3. Захтев у погледу рока израде студије: 

Крајњи рок за израду студије који је прихватљив за наручиоца је 180 дана од дана 

закључивања уговора о јавној набавци. Значи максималним роком за израду студије се 

одређује 180 (стоосамдесет) дана. 

6.10.4. Захтев у погледу рока важећа 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. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

6.10.5. Други захтеви:  

Наручилац у предметној јавној набавци није одредио друге додатне захтеве. 

 

6.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна, корекција цене није дозвољена. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
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6.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

6.12.1. Понуђачи у предметној јавној набавци као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде  достављају оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% 

вредности понуде,  без ПДВ. 

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) 

и наплатива на први писани позив, са роком важности најмање од 30 (словима: 

тридесет) календарских дана дужем од рока важења понуде. 

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:  

• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду или 

• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци или  

• понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по 

овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Суботици и примена материјалног права 

Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају 

спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при 

ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по 

закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу 

са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу 

инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором. 

Понуђачи уз своју понуду обавезно достављају и Изјаву о намерама банке да ће банка 

Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 

меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум и место издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника 

банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 

неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро 
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извршење посла без права приговора на 10% од вредности уговора без ПДВ и  роком 

важности 30  дана дужим од уговореног рока важења уговора.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде 

изабрана као најповољнија у јавној набавци ЈНМВ бр. 54/19 Услуга израде студије коју 

спроводи ЈП „Суботица-транс“ Суботица. 

6.12.2. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће 

најкасније у року од 10 дана од дана закључивања уговора да преда Наручиоцу 

неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без 

ПДВ. 

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) календарских дана 

дуже од рока важења уговора урачунајући и рок за израду студије. 

Ако се за време трајања уговора  промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен Уговором.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по 

овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Суботици и примена материјалног права 

Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају 

спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при 

ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани 

понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

6.12.3 Понуђач који има негативну референцу а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор: 

Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 8 месеци 

од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 

мора да се продужи. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по 

овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Суботици и примена материјалног права 

Републике Србије.  
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У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају 

спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при 

ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани 

понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 

 

6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Сегедински пут 84., електронске поште на е-маил jasna.rajcic@sutrans.rs или факсом на 

број 024/548-304 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 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, ЈНМВ бр. 54/19“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (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 одређен чланом 

20. Закона. 

 

6.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (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 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ бр. 54/19 42/ 44 

  

 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

6.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

6.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које  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 овог Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

2 (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 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 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 садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  
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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. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 

комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију 

жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 60.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 

набавке на коју се односи ЈНМВ 54/19, корисник: буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се: 

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.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(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. 

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. 

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); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
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потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се 

видети у оквиру банера на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: 

Уплата таксе из Републике Србије. 

 

6.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу којем је додељен у року од осам 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. 

 

 

 


