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ПИБ: 102156105 

Матични број: 07175221 
Телефон: 032/515-0050 (Централа) 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

 
 

Предмет јавне набавке: ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОГРАМ ЗА ДАН ОПШТИНЕ 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Назив из општег речника набавке 
79954000-Услуге организовања прослава 

 
ЈАВНА НАБАВКА  бр. 9/15 

 
 

Рокови Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 09.04.2015. године до 12,00 часова 

Јавно отварање:    09.04.2015. године у 12,10 часова 

 
 

 
 
 
 

Горњи Милановац, април 2015. год. 
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На основу члана  61.  Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012),  
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 мале вредности број  1-404-115 од 
01.04.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности 
број 1-404-115 од 01.04.2015. године припремљена је конкурсна документација за јавну 
набавку услуга – Организација и програм за Дан општине, редни број ЈНМВ бр. 
9/2015.   
 
 
 

Садржај    
 

Редни број  
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
III Техничка спецификација услуга 
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Oбразац понуде  
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Наручилац: Председник општине  Горњи Милановац  
Адреса: Таковска бр.2, 32300 Горњи Милановац. 
Интернет страница: www.gornjimilanovac.rs 

 
(2) Врста поступка јавне набавке   

Јавна набавка бр. ЈНМВ 9/2015 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 
124/2012). 
 

(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 
Предмет јавне набавке бр. 9/2015 су услуге – Организација и програм за Дан општине 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 
споразума. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

(4) Контакт (лице или служба) 
Адреса електронске поште: jn@gornjimilanovac.rs  
 
 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке је набавка  услуга  – Организација и програм за Дан општине 
 
Назив и ознака из општег речника набавке   је  шифра  79954000- Услуге организовања 
прослава 

 
(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавке 
Јавна набавка  није обликована по партијама. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gornjimilanovac.rs/
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 
Предмет јавне набавке мале вредности је Организација и програм за Дан општине. 
Подразумева услугу организовања Свечане седнице 22. априла 2015. године у хотелу 
„Шумадија“ у Горњем Милановцу, а према захтеву Наручиоца. 
 
Захтеви Наручиоца су: 

 Опис услуге 

1. 
Изнајмљивање бине 6 x 4м/24 квадрата, висина 50+степеник са услугом монтаже и 
демонтаже бине 

2. Набавка, монтажа и демонтажа винил пода од 24 квадрата за бину 

3. 
Постављање ЛЕД екрана ( 3 x 2 метра, пич 6), монтираног на полеђини бине у 
висини 1.50 м,са декорацијом и носачима стилизованим примереном простору и 
управљање истим за време генералне пробе и одржавања свечане седнице 

4. 
Постављање и демонтажа разгласа по фабричкој декларацији за покривеност 
простора до 1.000 посетилаца,укључујући и  микрофоне и сталке, управљање 
истим за време генералне пробе и одржавања свечане седнице. 

5. 
Постављање и демонтажа расвете ( расвета мора бити амбијетална за осветљење 
простора у коме се реализује свечана седница  и сценски топ), управљање истом за 
време генералне пробе и одржавања свечане седнице. 

6. 
Изнајмљивање,транспорт и демонтажа говорнице од безбојног клирита висине 
1150мм x 800 

7. 
Изнајмљивање сатенских свечаних навлака за 350 столица са беж машнама и 
сатенских навлака за 10 високих шанк столова са беж машнама 

8. 

Израда документарног филма о Другом српском устанку дигиталне монтаже у 
технологији HD (H264*720p) у трајању од 5 дo 6 минута. 
Израда видео анимације у својству рекламе/најаве за ЛЕД екран и телевизије у 
трајању од 25 секунди.  

9. 

Израда филма снимљеног техником из ваздуха са висине од 1.000 метара и летење 
у круг од полазне тачке до 3.000 метара, технологија - oktakopter DJI S900 i 
kvadkopter DJI Phantom 2 Vision+, на које су постављене камере Panasonic dmc-gh4  i 
Gopro hero 4 black (ultra visoke rezolucije snimanja u 4k i 2.7k, kao i shd i full hd 
kvalitetu) у трајању 3 минута 

10. 

Организација наступа балерине „Лабудово језеро“ од Петра Илича Чајковског у 
трајању нумере од 2-3 минута.  
*Наручилац има обавезу да обезбеди преноћиште за три особе. 
*Долазак и одлазак за три особе обезбеђује Пружалац услуге. 

11. Организација наступа водитеља-глумца Бранислава Томашевића 

12. 
Набавка 1000комада папирних заставица Републике Србије димензија 200x130 
mm, одштампане у колору обострано на 150gsm кунстдруку, монтиране 
(залепљене) на дрвене/бамбусове штапиће дужине 30cm. 

13. 
Припрема специјалног додатка  поводом Другог српског устанка који издаје Лист  
данас , тираж 100 комада у колору 

НАПОМЕНА: Сва опрема са спецификације мора бити постављена и инсталирана 
најкасније 22.04.2015.године до 12 часова,ради извођења генералних проба 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa 
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци. 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама. 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке у складу са чланом 76.  Закона о јавним набавкама на начин 
одређен у конкурсној документацији. 
 
IV 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 IV 1. 1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 
4) 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); 
5)      понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 

IV 2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
               

IV 2.1.  Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. Закона  
 
Испуњеност обавезних услова који су наведени у делу  IV 1. 1.    понуђач доказује  
писаном  ИЗЈАВОМ (у складу са чл. 77. став 4. Закона) датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације 
(Образац изјаве дат је у поглављу  IV 3. конкурсне документације), која се попуњава, 
потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом. 

 
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. 
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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. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 4), 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 3.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
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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 __________________________________ из ___________________________________, 
ул.___________________________, са матичним бројем_______________________, 
ПИБ _________________, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, као и услове утврђене 
конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке услуга бр. 9/15 – 
Организација и програм за Дан општине, и то: 
 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
4) 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; 
5) да 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; 
 
 
 
Место _________________   
Датум _________________ 
 

                                                          М. П.                 потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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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____________________________________________ у поступку јавне набавке Организација 
и програм за Дан општине, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима 
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавне набавке 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 

2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима (може и ручно - 
хемијском оловком), а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.  
 
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: Општина Горњи Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи 
Милановац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 9/15 – Организација и 
програм за Дан општине - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.04.2015. до 12,00 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 мора да садржи: 
* Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњености услова из 
члана 75. и 76. Закона, за понуђача (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.);   
* Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. Закона, за подизвођача (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 4.) - 
уколико има подизвођача       
* Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац из поглавља VI); 
* Модел уговора, попуњен на свим местима где је то предвиђено и потписан и 
печатиран на последњој страни уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата 
елементе модела уговора (Образац из поглавља VII); 
* Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди 
(Образац из поглавља IX); 
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4. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 

4. Понуда са варијантама  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. Став 6. Закона 
 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: Општина Горњи 
Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи Милановац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Организација и програм за Дан општине, 
ЈН бр 9/15 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Организација и програм за Дан општине, 
ЈН бр 9/15 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Организација и програм за Дан општине, 
ЈН бр 9/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Организација и програм за Дан 
општине, ЈН бр 9/15 -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. 

 
6. 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.      
 

7.   Понуда са подизвођачем  
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. Став 1. Тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. 
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Став 1. Тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача 
испуњава понуђач. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог 
закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  
У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца. 

8) Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. 
Тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.  
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9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања,  као и евентуалних 
других околности од којих зависи прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Плаћање ће се извршити  у року од највише  45  дана од дана испостављања рачуна а по 
извршеној услузи. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршавања услуге 
Време извршења предметнe услуга мора бити усклађено са потребама Наручиоца, 
односно монтажа опреме која се изнајмљује мора бити окончана до 22.04.2015. године 
до 12часова, и користиће се 22. априла 2015. године на свечаној седници у хотелу 
„Шумадија“. Демонтажа исте може бити извршена након завршетка манифестације, 
односно 22.04.2015.године после 20 часова, у складу са могућностима одабраног 
понуђача. 
Место монтаже опреме је наведено у обрасцу техничке спецификације и уговору који су 
саставни део ове конкурсне документације, а положај наведене опреме ће бити 
договорен са одабраним понуђачем у складу са потребама Наручиоца које произилазе 
из организације програма . 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења 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. 
 
       10)  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена у понуди  мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну 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. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним.  
 
        11) 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. 
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. 
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12) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза Понуђача 
За предметну набавку не захтевају се посебна средства финансијског обезбеђења. 
 

13) Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и 
њихове подизвођаче 
Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац 
ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 
         14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 
комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште или e-mail: 
jn@gornjimilanovac.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде. 
У случају тражења додатних информација од наручиоца, наручилац је дужан да 
заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (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 вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 
на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије», бр. 124/2012). 

15) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно 
његовог подизвођача 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

16) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене 
цене 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене. 
Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци 
који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није 
истоврстан предмету конкретне јавне набавке, понуђач је дужан да уместо средства 
обезбеђења које је тражено у тачки 12. Упутства (сопствену бланко потписану и оверену 
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла – у висини од 10% од 
вредности уговора са ПДВ-ом) достави Наручиоцу на дан закључења, сопствену бланко 
потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла – у 
висини од 15% од вредности уговора са ПДВ-ом. 
 

17) Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

18) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
или истом понуђеном ценом 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће 
извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који  је 
понудио дужи рок плаћања услуге. 
 
          19) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању 
своје понуде наведе да је поштовао 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 
Понуђача је дужан  да при састављању своје понуде  наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине (образац дат у поглављу IV одељак 3). 
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

20) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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         21) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права 
понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом 
подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом 
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 jn@gornjimilanovac.rs 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 у складу са упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права које је дато у наставку текста. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

22) Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из 
члана 112. Став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној 
набавци. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 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. 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
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не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
1) Понуда бр. ___________  од  ___________  2015. године, за јавну набавку услуга  

– Организација и програм за Дан општине, редни број ЈНМВ бр. 9/2015   
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Општи подаци о понуђачу: 
Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број  
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 
 

 

Електронска адреса  (e-mail): 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 

 

 
 
             2) Понуду дајем:           
       а) самостално                          
       б) заједничка понуда                   
       в) са подизвођачем 

 
 
 

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        

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Подаци о подизвођачу: 

1) Назив подизвођача: 
 

 

Адреса:  
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Матични број:   
ПИБ:  
Особа за контакт и телефон:  

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 

2) Назив подизвођача: 
 

 

Адреса:  
 

Матични број:   
 

ПИБ:  
Особа за контакт и телефон:  

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 

3) Назив подизвођача: 
 

 

Адреса:  
 

Матични број:   
ПИБ:  
Особа за контакт и телефон:  
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. 
 
 
Подаци о учеснику у заједничкој понуди: 

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  
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Матични број:   
ПИБ:  
Особа за контакт:  

 
Телефон/факс  

 
e-mail:  
2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  
 

Матични број:   
 

ПИБ:  
Особа за контакт:  

 
Телефон/факс  

 
e-mail:  
3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  
 

Матични број:   
 

ПИБ:  
Особа за контакт:  

 
Телефон/факс  

 
e-mail:  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет јавне набавке број: Организација и програм за Дан општине, редни број 
ЈНМВ бр. 9/2015    
 

3) Рок важења понуде 
Рок важења понуде износи ___________ дана од дана отварања понуда (не може бити 
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краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 
 

4) Цена услуга 

Опис услуге 
Јединична цена 

услуге без ПДВ-а 
Јединична цена 

услуге са ПДВ-ом 
Изнајмљивање бине 6 x 4м/24 
квадрата, висина 50+степеник са 
услугом монтаже и демонтаже бине 

  

Набавка, монтажа и демонтажа винил 
пода од 24 квадрата за бину 

  

Постављање ЛЕД екрана ( 3 x 2 метра, 
пич 6), монтираног на полеђини бине 
у висини 1.50 м,са декорацијом и 
носачима стилизованим примереном 
простору и управљање истим за време 
генералне пробе и одржавања свечане 
седнице 

  

Постављање и демонтажа разгласа по 
фабричкој декларацији за 
покривеност простора до 1.000 
посетилаца,укључујући и  микрофоне 
и сталке, управљање истим за време 
генералне пробе и одржавања свечане 
седнице. 

  

Постављање и демонтажа расвете ( 
расвета мора бити амбијетална за 
осветљење простора у коме се 
реализује свечана седница  и сценски 
топ), управљање истом за време 
генералне пробе и одржавања свечане 
седнице. 

  

Изнајмљивање,транспорт и демонтажа 
говорнице од безбојног клирита 
висине 1150мм x 800 

  

Изнајмљивање сатенских свечаних 
навлака за 350 столица са беж 
машнама и сатенских навлака за 10 
високих шанк столова са беж машнама 

  

Израда документарног филма о 
Другом српском устанку дигиталне 
монтаже у технологији HD 
(H264*720p) у трајању од 5 дo 6 
минута. 
Израда видео анимације у својству 
рекламе/најаве за ЛЕД екран и 
телевизије у трајању од 25 секунди.  
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Израда филма снимљеног техником из 
ваздуха са висине од 1.000 метара и 
летење у круг од полазне тачке до 
3.000 метара, технологија - oktakopter 
DJI S900 i kvadkopter DJI Phantom 2 
Vision+, на које су постављене камере 
Panasonic dmc-gh4  i Gopro hero 4 black 
(ultra visoke rezolucije snimanja u 4k i 
2.7k, kao i shd i full hd kvalitetu) у 
трајању 3 минута 

  

Организација наступа балерине 
„Лабудово језеро“ од Петра Илича 
Чајковског у трајању нумере од 2-3 
минута.  
*Наручилац има обавезу да обезбеди 
преноћиште за три особе , долазак и 
одлазак за три особе обезбеђује 
Пружалац услуге 

  

Организација наступа водитеља-
глумца Бранислава Томашевића 

  

Набавка 1000 комада папирних 
заставица Републике Србије димензија 
200x130 mm, одштампане у колору 
обострано на 150gsm кунстдруку, 
монтиране (залепљене) на 
дрвене/бамбусове штапиће дужине 
30cm. 

  

Припрема и објављивање специјалног 
додатка  поводом Другог српског 
устанка који издаје Лист  данас , тираж 
100 комада у колору 

  

 
 

 
Укупна цена услуге без ПДВ-а  ______________________________  динара 
 
Укупна цена услуге  са ПДВ-ом  _____________________________  динара 
 
 
 

5) Остали подаци (рок за извршење услуге, рок и услови плаћања) 
 
Рок плаћања по испостављеном рачуну износи _____________  дана од дана пријема 
рачуна за извршену услугу   (не дуже од 45 дана од дана пријема рачуна).         
 
 
Захтев у погледу рока извршавања услуге : Време извршења предметнe услуге 
мора бити усклађено са потребама Наручиоца, односно монтажа опреме која се 
изнајмљује мора бити окончана до 22.04.2015. године до 12 часова, и користиће се 22. 
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априла 2015. године на Свечаној седници у хотелу „Шумадија“. Демонтажа исте може 
бити извршена након завршетка манифестације, односно 22.04.2015.године после 20 
часова, у складу са могућностима одабраног понуђача. 
 

 
 

Место________________ М. П.                       Потпис овлашћеног лица  
Датум ________________    

                                                  
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

Организација и програм за Дан општине 
 
Закључен________________године између: 
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1. Општине Горњи Милановац, ул. Таковска број 2, Горњи Милановац, ПИБ: 

102156105, МБ: 07175221, коју заступа Председник општине Милисав Мирковић, 
као наручиоца  (у даљем тексту  Наручилац), 
  

 2.________________________________  са седиштем у  _____________________________, 
Улица____________________________, ПИБ:______________, МБ:_____________кога заступа 
_____________________________                  (у даљем тексту: Пружалац услуге), 

 
 

Основ уговора: 
 

Број ЈНМВ и датум упућивања позива 
понуђачима и објављивања на 

Порталу јавних набавки и на интернет 
страници  Наручиоца 

ЈНМВ бр. 9/2015, позив упућен 
понуђачима дана  ________ године и 
истовремено објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет 
страници   Наручиоца 
www.gornjimilanovac.rs    

Број и датум одлуке о додели уговора: (попуњава наручилац) 

 

Понуда изабраног понуђача бр. (попуњава наручилац) од  (попуњава наручилац) 

      
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 
Предмет уговора је пружање услуга – Организација и програм за Дан општине  и у 
потпуности je одређен усвојеном понудом Пружаоца услуге, број (попуњава наручилац) 
од  (попуњава наручилац) 2015. године,  спецификацијом  и овим уговором. 
Услуге огранизације и програма  се извршавају према потребама наручиоца и у складу 
са датим спецификацијама у конкурсној документацији. 
Опрема са спецификације мора бити намонтирана пре почетка Свечане седнице 
,односно најкасније 22.04.2015.године до 12 часова, а демонтажа ће бити извршена 
након завршетка Свечане седнице 22.04.2015.године,после 20 часова у складу са 
могућностима Извршиоца услуге. 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена цена услуге коју је Пружалац услуге дао у прихваћеној понуди  износи 
__________________________динара без пдв-а, односно ________________________________динара са пдв-
ом. У цену су укључени укупни трошкови. Уговорена цена је фиксна и не може се 
мењати. 
 
 
 

Члан 3. 
Наручилац ће извршити уплату средстава из члана 2. овог Уговора на уплатни рачун 
бр._______________________________који се води код банке_____________________________по 
реализацији услуге. 

http://www.gornjimilanovac.rs/
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Плаћање извршене услуге вршиће су року од _______ _____дана од дана пријема исправног 
рачуна. 
 

Члан 4. 
Време извршења предметнe услуга мора бити усклађено са потребама Наручиоца, 
односно монтажа опреме која се изнајмљује мора бити окончана до 22.04.2015. године 
до 12 часова, и користиће се 22. априла 2015. године на свечаној седници у хотелу 
„Шумадија“. Демонтажа исте може бити извршена након завршетка седнице, односно 
22.04.2015.године после 20 часова, у складу са могућностима одабраног понуђача. 

Члан 5. 
Уколико Пружалац услуге не извршава своје уговорене обавезе обавезан је да за сваку 
појединачну услугу коју не изврши плати Наручиоцу услуге износ 0,5 % укупне 
уговорене вредности, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5 % 
уговорене вредности цене.  

Члан 6. 
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорне стране и закључује  за дане наведене у члану 1. Уговора. 

 
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. 
Уколико спорови између Наручиоца услуге и Пружаоца услуге не буду решени 
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда. 

 
                                                                         Члан 7. 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други прописи који регулишу ову материју . 
 
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветних примерка, по 2 (два) примерка за обе 
уговорне стране. 
 
 
 

ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГА 
_____________________ 

 
_____________________ 

НАРУЧИЛАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

__________________________ 
 Милисав Мирковић 
Напомена:                       
Модел  уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потише,  чиме  потврђује  да  је  
сагласан  са  садржином модела уговора. 

          

VIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

поднете за јавну набавку – Организација и програм за Дан општине, редни број ЈНМВ 
бр. 9/2015 
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У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкови прибављања средства обезбеђења. 
 
ПОНУЂАЧ  _______________________________________________________________________ 
 

Ред. 
Бр. 

 
Врста трошкова 

 

Износ 
без ПДВ-а 

Износ 
са ПДВ-ом 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

Укупни трошкови припреме понуде 
 

 
 

 

У складу са чланом 88 ЗЈН –а: 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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. 
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
место _______________________                    М. П.                 Потпис овлашћеног лица  
датум _______________________   
 
 
 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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поднет за јавну набавку бр. 9/2015 – Организација и програм за Дан општине 

 
 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________ 
            (назив понуђача) 
даје: 
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном и кривичним одговорношћу,  потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга - Организација и програм за Дан општине поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Место _________________   
Датум _________________ 
 

                                                          М. П.                 потпис овлашћеног лица 
 
 
 
Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац 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. 
 
 
 


