
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА  
ОПШТИНСКА УПРАВА 
КОМИСИЈА   
БРОЈ: IV-404-3/2020-116 
ДАНА: 19.11.2020. године 
  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  
  

 Предмет набавке је набавка добара – аутомобил. 
 Оквирно време реализације набавке: IV квартал. 

 Рок испоруке добара: најкасније 10 календарских дана од дана потписивања 
уговора. 

 Плаћање: Плаћање за испоручена добра је најкасније 45 дана по 
испостављеној фактури, по претходној контроли пријема добара. 
 Гаранција:  
- минимум 4 године или 120.000 пређених км(у зависности шта се пре испуни) 
- 3 године на постојаност боје и лак 
- минимум 10 година на каросерију. 

 Цену у понуди исказати у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.  
Понуђач доставља само једну понуду и исту не може мењати.  
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди која ће се одредити 

на основу критеријума  цене. 
Понуђач је дужан да достави: 

 Попуњен и потписан  Образац број 1. – Образац понуде 

 Попуњен и  потписан  Образац број 2. – Модел уговора 

 Попуњен и потписан Образац број 3. – Спецификација добара и 
Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

 
Понуде се достављају електронском поштом на адресу:  

jnabavke@backapalanka.org.rs , или поштом на  адресу: Општина Бачка Паланка , 
Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 29, закључно 
са 24.11.2020.године.  

Благовременим  ће  се  сматрати  све  понуде  које  стигну  на адресу 
Наручиоца , најкасније до 24.11.2020. године до 11,00  часова.  

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати. 
Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на 

телефон број 021/2101 -174,  контакт: Комисија. 
 
 
С` поштовањем! 
 
 
 
 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs


 
    

Образац бр. 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда брoj ________________ од __________________ за набавку добара – 
аутомобил, број  ЈН 24/2020. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: за набавку добара – аутомобил, број  ЈН 24/2020. 
. 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Начин и услови плаћања 
 

Плаћање за испоручена добра је најкасније 
45 дана по испостављеној фактури, по 
претходној контроли пријема добара. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи 

од 30  дана од 
дана отварања понуда ) 

 
_____ дана 

од дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара (најкасније 10 

календарских  дана од дана 
потписивања уговора) 

 
______ 

календарских дана  од дана  
потписивања уговора 

 
Гаранција  

(минимум 4 године или 120.000 
пређених км, у зависности шта се 

пре испуни, 3 године на постојаност 
боје и лак, минимум гарантни рок на 
каросерију 10 година,  рачунајући од 

дана испоруке возила) 

 
- ___ године или ________ пређених км (у 

зависности шта се пре испуни) 
- 3 године на постојаност боје и лак 

- _____ година на каросерију 
 

 
 

    
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања 

уговора. 
 

 
 
 

Датум                  Овлашћено лице  Понуђача 
      
 

_______________________                   ___________________________ 
 
 
 
 
 



Образац бр. 2. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Број: IV-404-3/2020 - ___ 
Датум:_______  2020. године 
 

  МОДЕЛ  УГОВОРА О НАБАВЦИ  ДОБАРА- АУТОМОБИЛ 
БРОЈ ЈН 24/2020 

 
Закључен  дана __________.2020. године у Бачкој Паланци, између: 

 
1. Општинске управе општине Бачка Паланка, Бачка  Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа  Заменик Начелника 
општинске управе Рада Рајбер,  дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне 
стране  
и 
2. _____________________ из __________________, улица ___________, ПИБ _________, 
матични број ________________, текући рачун број ____________________ који се води 
код _________________ банке , кога заступа _________________________, као Извођач 
радова (у даљем тексту: Добављач). 
                                                       
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
(Предмет набавке) 

 
 Предмет набавке је набавка добара – једног  аутомобила, у свему према 
спецификацији из Позива и прихваћеној понуди Добављача. 
 

Члан 2. 
(Рок и начин испоруке) 

 
 Рок за испоруку уговореног  добра из члана 1. овог уговора је ______ 
календарских  дана од дана потписивања овог уговора. 
 Добављач се обавезује да предметно добро испоручи на адресу Наручиоца, 
Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16. 
 Добављач је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се 
обезбедио квалитативни пријем добра. 
 Ако Добављач не испоручи или задоцни са испоруком добра, дужан је да 
Наручиоцу надокнади штету, уколико ју је Наручилац претрпео због пропуста добављача. 
 У случају кашњења са испоруком више од 10 дана, од уговореног рока испоруке 
добра, Наручилац задржава право на раскид уговора уз наплату потпуне штете. 
 

Члан 3. 
 
 Квалитативни и квантитативни пријем и контрола добра извршиће се, приликом 
преузимања од стране овлашћеног лица наручиоца, о чему се саставља записник о 
примопредаји. Записник о примопредаји добра је обавезни прилог уз фактуру Добављача. 
  



Члан 4. 
(Цена) 

 
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати цену од _________ динара без 

ПДВ-а, као и ПДВ у износу од _________ динара, што укупно чини ____________ динара 
са ПДВ-ом, у року од најкасније 45 дана по испостављеној фактури, по претходној 
контроли пријема добара. 

Уплата ће се извршити на  рачун број _____________, који се води код 
_______________________ банке. 

Члан 5. 
(Гаранција) 

 
 Добављач даје гаранцију за испоручено добро у трајању од _____ године или 
___________ пређених километара, 3 године на постојаност боје и лака и минимум _____ 
година   на каросерију, рачунајући од дана испоруке возила.  
 За време трајања гарантног рока Добављач је дужан да одмах, по сваком 
писменом или усменом позиву наручиоца, у року од 8 ( осам ) дана отклони о свом трошку 
све недостатке, који су настали као резултат испоруке добра лоших карактеристика и 
квалитета, које нису могле бити утврђене приликом примопредаје, а које су у супротности 
са прихваћеном понудом Добављача.  Предмет рекламације у гарантном року нису 
грешке настале као последица нестручног рада и руковања, преоптерећења, насилног 
оштећења или сервисирања од стране нестручног лица. 
 

Члан 6. 
 

 Овај Уговор се закључује на одређено време до окончања испоруке уговореног  
добра. 

Члан 7. 
 

 За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 8. 
 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем. 
У случају спора утврђује се надлежност суда у Новом Саду. 

 
Члан 9. 

 
 Уговор се сматра закљученим оног дана када га потпишу обе уговорне стране. 
 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 
 

         ДОБАВЉАЧ                                                                                НАРУЧИЛАЦ                      
________________________________                                       _________________________    
     
                                                          Рада Рајбер, дипл.правник 
 
 
 
 
 



Образац бр. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА  
 

И  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА  
 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ЦEНE СA УПУTСTВOM КAКO ДA СE ПOПУНИ 
 

РБ Опис Једи-
ница 
мере 

Количина Укупно 
без ПДВ-

а 

1 2 3 4 5 

 
1. 

Зaхтeвaнe тeхничкe 
кaрaктeристикe 
 
Димeнзиje вoзилa: 
-Дужинa вoзилa: од 3950 мм до 
4000 мм 
-Ширинa вoзилa: од 1700 мм до 
1750 мм 
-Висинa вoзилa: од 1450 мм до 
1500 мм 
-Meђуoсoвинскo рaстojaњe: од 
2450 мм до 2500 мм 
-Кaпaцитeт пртљaжникa: мин. 300 
литaрa 
-Облик каросерије: лимузина ХБ-
кос задњи део 
- број врата 5 
- број седишта 5 
 
Moтoр: 
-зaпрeминa мотора 950 цм3 до 
1000 цм3 
-Снaгa мoтoрa: 40 кw до  45 кw, ---
- минимум eурo 6,  
- бeнзин БМБ 
-Пoгoн: нa прeдњој осовини 
константан  
-Meњaч: мануелни 5+Р брзина 
- редни са воденим хлађењем 
- година произвођње 2020 
 
Захтевана опрeмa 
-AБС и EСЦ 
- климa урeђaj 
-Eлeктрични пoдизaчи прeдњих 
бочних стакала 
- електро подесиви спољни 
ретровизори са грејачима 
-Грejaч зaдњeг стaклa 
- брисач задњег стакла 

 
 
 
 

Комад 

 
 
 
 

1 

 



 
-управљач са серво уређајем 
-Чeличнe фeлнe са украсним 
раткапнама минимум 15 инчa 
-Рeзeрвни тoчaк са прибором и 
алатом за промену истог 
- ваздушни јастуци мин. предњи 
зa вoзaчa и сувoзaчa 
-Цeнтрaлно даљинско 
оккључавање и закључавање 
-Магленке предње и задња 

- кодирани кључ – имобилаизер 
- лед дневна светла 
- старт стоп систем 
- радио МП3 са мин. једним USB и 
AUX прикључком 
-Бoja вoзилa: срeбрнa мeтaлик 

 

  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 

 

  
ПДВ: 

 

  
УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 У колони 5 уписати укупну цену без ПДВ-а тако што ће се помножити количина 
(колона 3) са ценом по јединици мере без ПДВ-а (колона 4). 

 На крају табеле уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом. 
 

  
У  _______________________ 
 
Дана ____________________             
 
      
                    
                                                     Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
              _____________________  

 

 


