
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:   3/7 
Датум: 21.01.2014.године 
 
Комисија за јавну набавку услуга - Услуга техничког прегледа возила, услуге баждарења аналогних 
тахографа по партијама, образована решењем бр.3/2 од 10.01.2014.године ЈНMВ 03/2014. 
 Бор, 21.01.2014.године 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуга - Услуга техничког прегледа возила, услуге баждарења аналогних тахографа по 

партијама ЈНMВ 03/2014. 
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.3/2 од 10.01.2014.године, у року предвиђеном за 
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
услуга- Услуга техничког прегледа возила, услуге баждарења аналогних тахографа по партијама, ЈНМВ 
03/14, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију доставља    
                                                                                                                      

ОБАВЕШТЕЊЕ 
МЕЊА СЕ- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале 
вредности број 03/2014  на страни 10 конкурсне документације (за услугу баждарења аналогних 
тахографа) за јавну набавку мале вредности услуга - Услуга техничког прегледа возила, услуге 
баждарења аналогних тахографа по партијама. 
МЕЊА СЕ – Модел уговора за партију 1- Услуга техничког прегледа возила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Јавна набавка број 03/2014 
Назив подизвођача: __________________________________________________________ 
Седиште (место, улица и број):__________________________________________________ 

 

 

 
ИЗМЕЊЕНА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/2014 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, као 
заступник горе наведеног понуђача, изјављујем да наведени понуђач испуњава све обавезне и додатне 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане позивом и конкурсном документацијом за 
јавну набавку број 03/2014 -  услуге баждарења аналогних тахографа, и то: 

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

2) Понуђач 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; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда; 

4) 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: ____________________ 
Датум:_____________________ 

        Потпис одговорног лица понуђача, 

М.П.   ______________________________  
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА  

О НАБАВЦИ УСЛУГА ЗА ПАРТИЈУ 1:  Технички преглед возила 
1.Јавно комунално предузеће „3.октобар“ са седиштем у Бору, улица 7.Јули  бр.60,матични 
број:07148372, ПИБ: 100567484, текући рачун 205-11131-63 код Комерцијалне банкеАД, Београд (у 
даљем тексту: Наручилац), које  заступа директор  Далибор Орсовановић, са друге стране. 
2. ________________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица 
______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун 
___________________ код банке ___________(у даљем тексту: Извршилац), кога заступа 
___________________________, са једне стране, 
Заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране. 
На основу прихваћене понуде Извршиоца број__________, од_____________дана 
_____________2014.године закључују: 
 
             

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је набавка услуга Партија 1: технички преглед возила за потребе ЈКП 
“3.ОКТОБАР”БОР. 

Саставни део овог Уговора је и понуда Извршиоца бр.____________ од 
_____________2014.године., достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Наручиоца, 
Одлуком број ____________ од ____________2014.године. 

Извршилац ће вршити предметне услуге _______________________ (самостално, са 
подизвођачима, у групи понуђача). 

Подизвођачи: ________________________________________________________ 
 Учесници у заједничкој понуди: _________________________________________ 

 
Члан 2. 

 
Јединичне цене услуга утврђене су понудом извршиоца број ____________од __________2014. 

године из члана 1. овог Уговора и не може се мењати за време важења овог уговора.  
Укупна цена за набавку предметних услуга, односно, укупна вредност уговора износи 

______________ динара без урачунатог ПДВ-а. 
Члан 3. 

 
 Наручилац се обавезује да ће плаћање за извршене услуге по овом уговору извршити 
вирмански, у року од ____________ дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге, на 
текући рачун Извршиоца. 
 

Члан 4. 
 
 Обавеза Извршиоца је да стручно и квалитетно изврши уговорене услуге  техничког прегледа 
путничких возила,теретних возила, радних машина, трактора и прикључних возила  у објектима на 
локацијама Извршиоца - по доласку возила Наручиоца једампут у току уговореног периода, сукцесивно 
по налогу Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
 Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим законским 
прописима и стандардима Републике Србије за ту врсту услуга. 
 

 
Члан 6. 

  



Евентуалне рекламације од стране Наручиоца на количине и квалитет извршених услуга морају 
бити сачињене у писаној форми и достављене Извршиоцу у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа 
пријема услуга.   

Наручилац има право да једнострано раскине уговор ако Извршилац не извршава обавезе на 
уговорени начин и након рекламације на квалитет и квантитет услуге која је извршена, о чему ће 
писмено обавестити Извршиоца. 

Члан 7. 
 

 Извршилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави Наручиоцу средство 
обезбеђења за добро извршење посла – сопствену меницу (бланко потписану и оверену), са меничним 
овлашћењем и копијом картона депонованих потписа, којом обезбеђује испуњење свих својих 
уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла у висини од 10% од вредности 
уговора.  

Меница се налази код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Извршиоца, након чега се 
враћа истом. 

 
Члан 8. 

 
Уколико Извршилац има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове набавке Извршилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави 
Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла – 2 (две) соло менице (бланко потписане и 
оверене), са меничним овлашћењима и копијом картона депонованих потписа, којима обезбеђује 
испуњење свих својих уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла.  
 

Члан 9. 
 

Уговор се закључује период од 12 (дванаест) месеци. Овај уговор ступа на снагу даном 
потписивања уговора од овлашћених представника уговорних страна.  

 
Члан 10. 

 
Обе уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно. Уколико се на тај 

начин не може наћи решење, настале спорове решаваће Привредни суд у Зајечару. 
 

Члан 11. 
 
 На све односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 
о облигационим односима. 
 
 

Члан 12. 
 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка припадају 
Извршиоцу, а 3 (три) примерка припадају Наручиоцу. 
   
 
     
ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА СДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА: 
 

М.П.  _______________________________ 
            Потпис овлашћеног лица понуђача 
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