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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-

281/1 од 06.05.2015.године и Решења о образовању комисје за јавне набавке број 404-

281/2 од 06.05.2015. године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности услуга израде и емитовања серијала“Само 

безбедно“ 

ЈН бр. 404-281 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

 

 

III 

Тражене услуге  

 

 

 

4 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

8 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 19 

VIII Модел уговора 23 

IX Образац трошкова припреме понуде 26 

X Образац изјаве о независној понуди 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-281  3/ 27 

  

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ......................................Град  Зајечар 

Адреса: …........................................Трг ослобођења бр.1  

Интернет страница:.........................www.zajecar.info 

 

 

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. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 404-281 је набавка услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“ 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице Саша Матијевић,шеф службе за јавне набавке за контакт:019-421-199  

Е - mail адреса sasa.matijevic@zajecar.info  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-281 је набавка услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“– из општег речника набавки –  79340000-Услуге оглашавања и 

маркетинга, 

 
 

III ТЕАЖЕНЕ УСЛУГЕ 
Израде и емитовања серијала “САМО БЕЗБЕДНО” 

 

 

 

  1. Увод 

 

 

 Страдање у саобраћајним незгодама је препознато као глобални проблем, и као 

један од водећих узрока смртног страдања становништва ( Светска здравствена 

организација – WHO). Према подацима WHO, тренутно у саобраћајним незгодама, на 

глобалном нивоу смртно страда 1,3 милиона људи, а процењује се да ће до 2020. године 

смртно страдалих у  саобраћајним незгодама бити 1,9 милиона, уколико се не предузму 

мере за смањење страдања. 

 Саобраћајне незгоде представљају велике трошкове за државу и друштво, а 

процењује се да трошкови саобраћајних незгода износе од 1 до 3% бруто друштвеног 

производа. Поред тога, саобраћајне незгоде су најчешћи узрок смртног страдања 

становништва, узраста од 17 до 24 године. 

 У протеклих 10 година, у саобраћајним незгодама у Србији је смртно страдало 

286 деце, док је 16939 деце повређено у саобраћајним незгодама. Деца као најмлађи 

учесници у саобраћају захтевају посебну пажњу и унапређење њихове безбедности 

захтева посебну бригу. Национални циљ је да се до 2020. године достигне такав ниво 

брзбедности саобраћаја, да нема смртно страдале деце у саобраћајним незгодама. 

 Уједињене Нације су донеле низ резолуције и прогласиле Деценију безбедности 

саобраћаја 2011-2020. ( А/64/255), са циљем смањења страдања у саобраћајним 

незгодама. Такође су позвале владе Владе свих држава да се придруже и да 

активностима и мерама допринесу смањењу броја страдалих у саобраћајним незгодама. 

Позвале су државе чланице да спроведу активности у циљу унапређења безбедности на 

путевима, управљања безбедности саобраћаја на путевима, унапређења безбедности 

возила, промене свести учесника у саобраћају, непосредном збрињавању повређених, 

извештавању о незгодама и сл. 

 Резолуцијом 60/5 су Уједињене Нације позвале државе чланице да “реализују 

препоруке из Светског извештаја о превенцији повреда у друмском саобраћају, 

укључујући и оне које су у вези са пет главних фактора опасности: неупотреба 

сигурносних појасева иседишта за децу, употреба алхихола, неупотреба кацига, 

неодговарајућа и сувише велика брзина и непостојање адекватне инфраструктуре”. 
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  ПРОДУКЦИЈА СЕРИЈАЛА 

 

 Снимање Серијала би требало да омогући медијски материјал заснован на 

стручним принципима из области безбедности саобраћаја у циљу промене ставова 

учесника у саобраћају и едукације становништва о исправном понашању у саобраћају у 

циљу смањења саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода. 

 

  2. Циљеви 
 

 Циљеви израде Серијала, су: 

 

Допринос промени свести учесника у саобраћају о значају безбедног учествовања у 

саобраћају 

Допринос унапређењу ставова учесника у саобраћају о најзначајнијим факторима 

безбедности саобраћаја 

Указивање на најчешће пропусте учесника у саобраћају 

Указивање на исправно понашање по питању најзначајнијих фактора безбедности 

саобраћаја 

Указивање на безбедно понашање у најризичнијим ситуацијама којима су изложена 

деца 

Указивање на мере које се предузимају у Зајечару, везане за безбедност саобраћаја 

Указивање на активности институција у Зајечару усмерених ка унапређењу 

безбедности саобраћаја. 

 

 Наведене циљеве понуђач треба да реализује на основу најбоље светске и 

европске праксе и препорука, а имајући у виду научне и стручне принципе, стање и 

нормативне оквире у Републици Србији и Зајечару. 

 

  3. Задаци и обим услуга и обавезе извршиоца 
 

 Извршилац се обавезује да у свом раду користи верификована научна знања из 

области безбедности саобраћаја, постојеће публикације, материјале и другу 

документацију у вези са пројектом, до сада израђене публикације и презентације, 

националне планове и стратегије као и законе, прописе и приручнике који регулишу 

активности у вези безбедности саобраћаја. 

 

 Извршилац услуга ће, за потребе Градске управе града Зајечара, урадити: 

 

 серијал од 16 емисија трајања од 10 до 15 минута (а у зависности од актуелних 

тема) 

 у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја града Зајечара (у даљем тексту 

Савет) одабрати и обрадити тему недеље из области безбедности саобраћаја 

 у сарадњи са Саветом одабрати и обрадити извештај из света (пример добре 

праксе) на тему недеље 

 у сарадњи са Саветом одабрати и обрадити извештај о пројектима и мерама за 

унапређење безбедности саобраћаја примењених у свету (добра пракса) и у 

Зајечару, везаних за тему недеље 

 у сарадњи са Саветом сачинити и обрадити анкету грађана Зајечара везану за 

ставове учесника у саобраћају по питању теме недеље 
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 у сарадњи са саветом одабрати и обрадити прилог везан за безбедно понашање 

деце у риозичним ситуацијама у саобраћају 

 у сарадњи са саветом одабрати и обрадити прилог везан за одржавање возила 

 у сарадњи са саветом одабрати и обрадити заблуде учесника у саобраћају на 

тему недеље 

 

 Извршилац услуга је одговоран да квалитетно и стручно релизује све послове из 

овог Пројектног задатка. Исход уговорених послова треба да буде Серијал емисија 

“САМО БЕЗБЕДНО” (16 емисија, трајања 10 до 15 минута) које ће Извршилац предати 

Емитеру (ког одреди Градска управа – Савет за безбедност саобраћаја), а након 

емитовања и Савету за потребе архивирања. 

 Извршилац услуга ће све послове предвиђене овим Пројектним задатком и 

Уговором урадити и наведене документе предати Наручиоцу у периоду од 180 дана, од 

дана потписивања Уговора, и то сваку емисију по емитовању. 

 Наручилац задржава сва права над прикупљеним и обрађеним 

подацима,техничком матреијалима обрађеним и израђеним у току пројекта, нацртима и 

коначним документима и др. Подаци и документација ће моћи да се дистрибуирају и 

објављују у јавности, штампаним и електронским медијима и стручним публикацијама. 

 

  4. Стручне и техничке квалификације Извршиоца (услови) 
 

 Извршилац услуга треба да располаже адекватним искуством за пружање 

предметних услуга из тачке 3. овог Пројектног задатка и задовољава постављене 

услове, и то: 

 

1. у претходних 3 године за потребе града зајечара,  локалне самоуправе и јавних 

предузећа у оквиру града Зајечара је реализовала најмање 3 пројекта из домена 

видеопродукције 

2. поседује техничке могућности реализације пројекта у HD квалитету 

3. поседује најмање 3 HD камере и монтажне капацитете у складу са наведеним 

стандардом 

4. у протекле 3 године је реализовала намање 5 емитованих телевизијских серијала 

5. поседује у сталном радном односу најмање три сниматеља, најмање једног 

реализатора – редитеља, најмање једног уредника – новинара, најмање једног 

тонског сниматеља, и продуцента пројекта. 

 

   5. Рок за извршење посла према плану активности 
 

 

 Извршилац услуга се обавезује да услугу изврши у року до 31.12.2015.године од 

дана закључења уговора у свему у складу са захтевима из Пројектног задатка и 

конкурсне документације наручиоца и преда све емисије предвиђене овим пројектним 

задатком, односно уговором. 

 По предаји последње емитоване емисије сачињава се Записник о пријему 

коначног усаглашеног пројекта. 
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 ЕМИТОВАЊЕ СЕРИЈАЛА 

 

 Емитовање серијала “САМО БЕЗБЕДНО” (у даљем тексту Серијала) би требало 

да медијски материјал заснован на стручним принципима из области безбедности 

саобраћаја учини доступним широком аудиторијуму гледалаца и слушалаца, у циљу 

промене ставова учесника у саобраћају и едукације становништва о исправном 

понашаеу у  саобраћају, са циљем смањења саобраћајних незгода, односно да буде 

емитована код емитера који има дозволу за регионалну фреквенцију за регион источне 

Србије (РО3) 

 

 

  2. Циљеви 
 

 Циљеви медија плана и емитовања Серијала, су: 

 

1) Постављање медија плана у циљу адекватног утицаја на праву циљну групу 

гледалаца, у премијерном емитовању 

2) Постављање медија плана у циљу адекватног утицаја на недостајуће групације 

гледалаца, у репризном емитовању 

3) Постављање медија плана емитовања промо материјала 

 

  3. Задаци и обим услуга и обавезе извршиоца 
 

 

 Извршилац услуга ће реализовати услуге на основу најбоље светске и европске 

праксе и препорука, а имајући у виду истраживања активних група гледалаца и 

слушалаца и термина највеће активности. 

 

 Извршилац услуга за потребе Гадске упараве града Зајечара, урадити: 

 

 Изради 16 едукативних емисија серијала “Само безбедно” које су усмерене ка 

едукацији становништва о исправном понашању у саобраћају, са циљем 

смањења саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода, у сарадњи са 

саветом за безбедност саобраћаја града Зајечара 

 Проналажење адекватног емитера 

 Изради медија плана телевизијског емитовања 

 Изради медија план радијског емитовања 

 Изради распоред и план промо активности 

 Емитује 16 емисија и серијала “Само безбедно” 

 Достави извештај о емитовањима емисија. 

 

 Извршилац услуга је одговоран да квалитетно и  стручно реализује све послове 

из овог Пројектног задатка,  а у складу са Уговором и правилим струке 

 Исход уговорених послова треба да буде емитовање серијала емисија у 

терминима који најефективније утичу на циљне групе гледалаца. 

 Извршилац услуга ће све послове предвиђене овим Пројектним задатком и 

Уговором реализовати и извештај о емитоваеу предати Наручиоцу у  периоду од 130 

дана, од дана потписивања уговора. 
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 Наручилац задржава сва права над прикупљеним и обрађеним подацима, 

техничком материјалим обрађеним и израђеним у току пројкта, нацртима и коначним 

документима и др. Подаци и документација ће моћи да се дистрибуирају о објављују у 

јавности, штампаним и електронским медијима и стручним публикацијама. 

 

  4. Стручне и техничке квалификације Извршиоца (услови) 
 

 Извршилац услуга ће за потребе емитовања серијала обезбедити адекватне 

термине за емитовање и то: 

 

 да се серијал емитује на регионалном телевизијском емитеру  

 да се серијал емитује на регионалном радијском емитеру  

 да се серијал емитује у терминима викенда када су све циљне групе гледалишно 

активне 

 да се серијал емитује у терминима викенда када су циљне групе слушалачки 

активне 

 да свака емисија има радијски термин дефинисан на основу слушалачки 

активних циљних група 

 да све емисије буду емитовне у периоду јун – децембар 2015.године 

 

  5. Рок за извршење посла према плану активности 
 

 Извршилац услуга се обавезује да услугу изврши у року од 130 дана од дана 

закључења Уговора у свему у складу са захтевима из пројектног задатка и конкурсне 

документације Наручиоца и преда извештај о емитовању предвиђен овим Пројектним 

задатком, односно Уговором. 

 

 По предаји извештаја о емитовању последње емитоване емисије сачињава се  

Записник о пријему пројекта. 

 

  6. Сарадња са Градском управом 
 

 Емитовање испред Градске управе прати и савет за безбедност саобраћаја 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

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

ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 

6.1. 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: 

4) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

5) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
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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); 

6) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

7) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када  

8) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

6.2. 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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

6.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  
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7. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављуIV одељак 3.), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 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 изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 

одељак 3.), 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. 

 

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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга услуга израде и емитовање серијала „Само 

безбедно“  број ј.н.  404-281, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове  и то: техничке и кадровске тражене 

пројектним задатком 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

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

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке услуга услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“ 404-281  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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

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: Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000Зајечар, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“404-281- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране наручиоца до 22.05.2015. године  до 11,00 часова .  

   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. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. 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: Градска управа 

Зајечар,Трг Ослобођења бр.1,19000 Зајечар  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну  набавку услуга услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“404-281- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“404-281 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну  набавку услуга услуга израде и емитовање серијала 

„Само безбедно“404-281- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга услуга израде и емитовање 

серијала „Само безбедно“404-281- 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. 

 

5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) 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.  

Понуђач у Обрасцу понуде 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 услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. 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. тач. 1) до 6) 

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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

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. 

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. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Понуђачи за поменуту јавну набавку фактуришу наручиоцу месечно. 

8.2. Понуђач је дужан да достави меницу са меничним овлашћењем,картоном 

депонованих потписа и овереним Захтевом за регистрацију менице код пословне банке 

у висини од 10% од вредности понуде за озбиљност понуде. 

8.3. Понуђач је дужан да достави меницу са меничним овлашћењем,картоном 

депонованих потписа и овереним Захтевом за регистрацију менице код пословне банке 

у висини од 5% од вредности понуде за добро извршење посла. 

9. 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 и не може се мењати.  

Наручилац дозвољава промену цене само из објективних разлога као што је раст или 

пад цене сирове нафте на тржишту . О свакој промени цени понуђач је дужан да 

писмено обавести наручиоца и достави наручиоцу измењен ценовник . Измењене цене 

не могу бити веће од упоредивих тржишних цена. 

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

чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем мејла sasa.matijevic@zajecar.info   

или факса 019-421-712 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 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, ЈН бр. 404-281 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 

 

13. 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 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.  
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14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а 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. 

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

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

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЕКОНОМСКИ 

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“ са следећим критеријумима: 

 

1.Понуђена цена                                    98 пондера 

 

    Цц= Цмин*98 

             Цпон 

 

2.Број и квалитет ангажованих кадрова   2 пондера 

 

  К=Кмин*2 

        К мах 

 

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА   

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 

  

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

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

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail sasa.matijevic@zajecar.info  факсом на број019-421-712 или препорученом 

пошиљком са повратницом. 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 обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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.  У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

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 пријема одлуке.  

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.  

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

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

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. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга израде и 

емитовање серијала „Само безбедно“ broj j.h. 404-281 

 

 

 

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 
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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 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

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) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

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: 

 

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 УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

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 учеснику у заједничкој понуди“ 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 који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГА ИЗРАДЕ И ЕМИТОВАЊА 

СЕРИЈАЛА“САМО БЕЗБЕДНО“ 

 

 

Укупна вредност пружених услуга  без ПДВ-а 

 

 

 

Укупна вредност пружених услуга са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

          УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА  ИЗРАДЕ И ЕМИТОВАЊА  

                                      СЕРИЈАЛА“САМО БЕЗБЕДНО“ 

 

 

 

 

1. Република Србија – Град  Зајечар,ПИБ 101757838 коју заступа градоначелник 

града Зајечара Велимир Огњеновић у даљем тексту Наручилац 

 

 

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке 

_____________________, које заступа директор _______________________, у 

даљем тексту Понуђач. 

 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђач као најповољнијег 

понуђача за набавку услуга  израде и емитовање серијала „Само безбедно“, а по 

спроведеном поступку јавне набавке бр.404-281, у поступку јавне набавке мале 

вредности. 

 

Члан 2. 

 

Предмет Уговора су услуге  израде и емитовање серијала „Само безбедно“ 

  и ближе је одређен усвојеном понудом понуђача број ______  од ________2015. 

године, која је саставни део овог Уговора. 

 

Вредност услуге - цена 

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране утврђују да цена услуга који су предмет овог Уговора износи:      

______________  динара без ПДВ, 

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Понуђача број _______ од 

_______2015. године. 

Наручилац се обавезује да исплати понуђачу средства у укупном износу од 

_________________ динара,  која су обезбеђена  уговором Град Зајечар   
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере  и иста се може мењати само уколико дође 

до промена цене из објективних разлога. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

 

_________________________________________________(понуђач је дужан да упише 

услове и начин плаћања) 

 

Члан 5. 

 

Извођач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа 

______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ 

_____, матични број _______. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Раскид Уговора 

 

Члан 7. 

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач  касни 

са пружањем услуга дуже од 5 дана. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Остале одредбе 

Члан 8. 

 

За све што овим Уговором није посебно  одређено  важи Закон о облигационим 

односима. 

 

Члан 9. 

 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   понуда Понуђача бр. ________ од __________2015. године 

 

 

 

Члан 10. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
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Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 

 

Члан 11. 

 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

 

Члан 12. 

 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну. 

 

 

 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                       
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VII 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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VIII  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 услуга израде и емитовање серијала „Само безбедно“,  404-281 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


