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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 1.1.1/1 од 
17.07.2018.г.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 1.1.1/1-2 од 
17.07.2018г.), припремљена је  
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности –  „Набавка рекламног тотема за Опремање туристичког 
инфо- центра Горњи Милановац“ 

 
 
 

ЈН бр. 1.2.1/1 
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I         Општи подаци о јавној набавци 
II       Подаци о предмету јавне набавке  
III      Техничка карактеристике 

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 са обрасцем структура цене 
VII     Модел уговора  
VIII    Образац трошкова припреме понуде 
IX      Образац изјаве о независној понуди 
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   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   
 

 
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Наручилац: Туристичка организација  општине  Горњи Милановац  
Адреса: Таковска бр.2, 32300 Горњи Милановац. 
Интернет страница: www.togm.org.rs 
 
(2) Врста поступка јавне набавке   
Јавна набавка бр. 1.1.1/1 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/1 je добро – Набавка рекламног тотема за Опремање 
туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ 

  
 

(4) Контакт (лице или служба) Иван Оташевић- 032/720-565 
 
 
 
 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/1  је добро  – Набавка рекламног тотема за Опремање 
туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ 

 
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра:  
 
(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 
општег речника набавке 
 Предметна набавка није обликована по партијама. 
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

рекламног тотема за Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ 
 
Nabavka isporuka i montaža; PetroSOLAR Single Interactive Pametne Klupe na solarno napajanje 
sa Interaktivnim monitorom dijagonale ekrana 19,5“ ili ekvivalent sledećih karakteristika:  
Tehnički zahtevi: 
 
Klupa L=1,5m osnova je metalna konstrukcija sa sedalnim delom izvedenim od profilisanih drvenih 
gredica. 
Napajanje svih uređaja obezbeđeno iz samostalnog solarnog sistema integrisanog u totem. 
Solarni Panel mora biti Monokristalni evropskog proizvođača. Baterija sistema mora biti Gel sa 
minimalnim brojem ciklusa punjenja/pražnjenja u uslovima dod 50% / 1500 ciklusa i bez 
održavanja. Sistem mora da sadrži uređaj za zaštitu baterije od preniskog napona baterije (battery 
protect) sa mogućnošću programiranja različitih lvd napona kao i mppt regulator koji pruža 
mogućnost podešavanja moda za zaštitu rada baterije, da ima ugrađen uređaj za komunikaciju kao i 
mogućnost daljinske komunikacije i beleženja rada sistema za prethodnih 30 dana uz mogućnost 
programiranja režima rada solarne rasvete uključujući i mogućnost dimovanja. USB konektori 
moraju biti IP65/IP67. Uređaj za 4G bežični internet mora da ima garantni rok od najmanje 36 
meseci da ima 3gpio ulaza ili izlaza gde korisnik bira namenu u zavisnosti od potrebe; da podržava 
vpn kreiranje tunela sa ipsec, openvpn, l2tp i gre protokolima, kao i da podržava 2xserial port 
(1xdb9-rs232 i 1x-rs 485 phoenix connector) preko koji može da podržava modbu’s komunikaciju, 
da podržava sms servis da do 4 predefinisana mobilna broja telefona na koja i sa kojih se ujedno 
može komunicirati i vršiti podešavanje rutera komandama SMS porukama. LED rasveta izvedena 
LED trakama IP65. 
 
Monitor: ELO 19" diagonal 1939L  LCD  securetouch / Antivandal protection Active matrix TFT LCD 
(LED), 5:4, 14.8" x 11.85" / 376.32mm x 301.06mm, Resolution 1280 x 1024, Viewing angle 
Horizontal: ±89° or 178° total / Vertical: ±89° or 178° total, No of Colors 16.7 million, 14 msec, RGB 
Analog only / Mini D-Sub 15-Pin VGA type, 16.3" x 2.0" x 13.5" / 415mm x 51mm x 343mm, 11.5 lbs 
/ 5.2 kg///ili ekvivalent +  Računar LivaZE POS Intel N3350 4GB 32GBeMMC 4xUSB3 Wi-Fi GBLAN 
DC-In HDMI MiniDP 4xRS232 Win10 PR/// ili ekvivalent 
 
OPIS: PetroSOLAR Single Interactive Pametne Klupe na solarno napajanje sa Interaktivnim 
monitorom dijagonale ekrana 19,5“ 
PetroSOLAR pametna klupa ili ekvivalent se sastoji iz dva dela > 

1. Totema 
2. Klupe 

Totem: se izrađuje od kutijastih čeličnih profila minimalne dimenzije 120x40x2,8mm. Visina totema 
u najnizoj tacki (ispod krovne ravni) iznosi minimalno 2,3m. Širina totema iznosi minimalno 1,0m. 
Polica za odlaganje mobilnih telefona d=4cm je izrađena od punog drveta zaštićena premazima 
zbog atmosferskih uticaja i nalazi se sa prednja strane Totema na visini od min 1,1m. Krovna 
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konstrukcija Totema je takođe izvedena od kutijastih čeličnih profila minimalne dimenzije 
120x40x2,8mm koji sačinjavaju ram u koji se postavlja solarna ploča. Sa donje strane krovne 
konstrukcije se nalazi rasveta. Sa prednje strane Totema se nalazi instaliran Interaktivni monitor, a 
sa zadnje strane telo totema je podeljeno u dva dela; gde je gornji deo aluminijumski ram – pozicija 
za brendiranje, a donja strana čini servisni otvor i mesto na kome se nalazi baterija solarnog 
sistema). USB punjači se nalaze postavljeni sa prednje strane totema u prostoru izmedju 
Interaktivnog monitora i drvene police za držanje mobilnih telefona. 
Klupa je dužine 1,5m izrađena takođe od kutijastih čeličnih profila minimalne dimenzije 
120x40x2,8mm sa podkonstrukcijom za drveni sedalni deo izveden od profilisanih drvenih gredica 
d=3cm, zaštićenih premazima zbog atmosferskih uticaja. Klupa se za totem pričvršćuje zavrtnjima 
čineći celinu – montiraće se u dogovoru sa Investitorom sa prednje ili zadnje strane totema. 
PetroSOLAR pametna klupa se postavlja na betonsku podlogu i učvršćuje ankerima d=15cm sa 
zavrtnjima.  
 Betonska ploča mora biti minimalne debljine d=20cm i ispod cele površine koju zahvata totem i 
Klupa i mora biti šira za min 10cm sa svake strane kako ne bi došlo do pucanja betona prilikom 
stavljanja ankera. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. Закона о јавним 
набавкама 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
4)      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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 76. Закона о јавним 
набавкама 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у 
поступку и то: 
-пословни капацитет:да је у прдходној години испоручио и поставио најмање 1 /један/комад 
паметног мобилијара који се напаја на соларну енергију и који поседује интерактивни 
монитор истих или сличних димензија. 
 
 
 
1.3. 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. 
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1.4. 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.  
 
2.  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 поглављу IV одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75  
и76 Закона 
 
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.( Dokazuju se izvodom iz kataloga proizvođača 
gde su vidljivo obeležene zahtevane tehničke karakteristike i/ili Overenom Izjavom distributera 
ili proizvođača na memorandumu.) 
 
 
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. 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 
Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у 
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

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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.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  и  76.ЗАКОНА 
 
 
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. Закона, као и услове утврђене 
конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке услуга бр. 1.1.1/1 – Набавка 
рекламног тотема за опремање туристичког-инфо центра Горњи Милановац  , 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 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) 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,  
4)      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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде 
5) понуђач испуњава услов пословног капацитета: Понуђач је у предходној 2017.пословног 
години испоручио ипоставио најмање 1/један/ комад паметног мобилијара који се напаја на 
соларну енергију и који поседује интерактивни монитор истих или сличних димензија. 
 
 
Место _________________   
Датум _________________ 
 

                                                          М. П.                 потпис овлашћеног лица 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
 
 
 
 
4. 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____________________________________________ у поступку јавне набавке 
Набавка рекламног тотема за Опремање туристичког инфо центра  Горњи Милановац  број 
1.1.1/1 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                                 Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                                  _____________________                                    
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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 

 
 

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: Туристичка организација Горњи Милановац, Карађорђева 3 , 
32300 Горњи Милановац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 1.1.1/1 – Набавка 
рекламног тотема за Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  31.7-2018. 
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. 
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Понуда мора да садржи: 
 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњености услова из члана 
75. И 76. (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 са обрасцем структура цене 
(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); 

      3.  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: Туристичка организација , 
Карађорђева 3, 32300 Горњи Милановац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.1/1 – Набавка рекламног тотема за 
Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ - НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.1/1 –-– Набавка рекламног тотема за 
Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ - НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.1/1 –– Набавка рекламног тотема за 
Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ - НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.1/1 Набавка рекламног тотема за 
Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“ - НЕ ОТВАРАТИ”или 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. 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.      

 7.   Понуда са подизвођачем 
Понуђач је дужан да у понуди наведе: 
-  да ли намерава да извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу,  
- проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50 %, 
-  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. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 
5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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) Закона понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
Доказ o испуњености обавезних услова за подизвођача из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) је 
потписан и оверен од стране подизвођача образац - Изјава подизвођача о испуњености 
услова из чл. 75 Закона (поглављe IV одељак 4 конкурсне документације). 
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 овом случају наручилац је дужан да обавести 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
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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. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. Закона и то податке о:  
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  
као и податке о: 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико наручилац 
захтева средство обезбеђења),  

4) понуђачу који ће издати рачун,  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

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. 
Доказ o испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације је 
потписан и оверен од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача образац - 
Изјава о испуњености услова из чл. 75. Закона (поглављe IV одељак 3 конкурсне 
документације). 
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. 

9) Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плацања услуга не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од доставе 
фактуре. 
Исплата се врши на текући рачун понуђача. 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у поглрду пружања услуге: 
Понуђач има рок од 15 календарских дана за реализацију посла,од дана закључења 
уговора.    
 
9.4. 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 врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза Понуђача 
Наручилац није предвидео средства финансијског обезбеђења за предметну набавку. 

 
12) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
       13) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште или e-mail:info@togm.org.rs ) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде. 
У случају из претходног става, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева одговор 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.  
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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, 14/2015 и 68/2015). 

      14) 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. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

       15) Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
        17) 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 нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  
Понуђач је дужан да достави потписану и оверену изјаву којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је приликом састављања понуде поштовао важеће 
прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац 
дат у поглављу IV одељак 3). 
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        18) Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
        19) 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, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке 
о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет 
дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на 
основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. 
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 захтева из ст. 3. и 4. Овог члана, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права садржи (чл. 151. Закона): 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 
комисији у року од три дана од дана доношења. 
Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три 
дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 50/2015 и 68/2015; у 
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, 
и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ 
уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ 
« * и сл. 

20) Обавештење да ће уговор бити достављен у року од осам дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона. 
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 не може због 
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 



 
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Карађорђева бр.3, 32300 Горњи Милановац, тел./факс: 032/720-565 
 

web adresa: www.togm.org.rs   mail adresa: info@togm.org.rs 
 

 
 

 

Страна 21 од 32 

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 СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

 
 

             1) Понуда бр. ___________  од  ___________  2018. године, за јавну набавку добро –  
                             Набавка рекламног тотема за опремање туристичког инфо центра Горњи 
Милановац, редни број ЈНМВ 1.1.1/1. 
 
 
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, 
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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:  
 

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:   
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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:  
 

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  
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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 ЈНМВ 1.1.1/1: Набавка рекламног тотема за опремање 
туристичког инфо центра Горњи Милановац,  

3) Рок важења понуде 

Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (не  краћи од 30 дана од 
дана отварања понуда) 

 
 

3) Структура цене 
 
Цена  ___________________ динара, без ПДВ-а 
 
Цена ___________________ динара, са ПДВ-ом 
 
 
 
 

 
Место ________________  
Датум ________________ 
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                                                М. П.              потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

II МОДЕЛ УГОВОРА  

Закључен у Горњем Милановцу, између: 

1. Туристичка организација општине Горњи Милановац, 32300 Горњи 
Милановац, ул. Таковска бр. 2,  коју заступа  директор Десимир Ћаласан 
(у даљем тексту: Купац-Наручилац),ПИБ:101152973,МБ:17020471  
    

2. _____________________________, са седиштем у _________________, 
улица __________________ бр. ____, ПИБ ________, матични број 
_________________, рачун бр. __________________ отворен код пословне 
банке ______________________ које заступа директор ________________, 
(у даљем тексту: Добављач- Понуђач). 
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Увод  

Основ уговора Број јавне набавке 1.1.1./1 

Врста поступка:јавна набавка мале вредности 

 Број и датум одлуке о додели уговора (попуњава Наручилац)............................... 

 Понуда изабрана од понуђача бр. (попуњава Наручилац) ............................... 

Члан 1. 
 

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
 

 Предмет овог Уговора је набавка добара/опреме :    Набавка рекламног тотема за 
Опремање туристичког инфо- центра Горњи Милановац“   , у свему према понуди 
понуђача бр._______ (попуњава Наручилац) од ________ (попуњава Наручилац) 
године, одобреној на основу јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./1/ за 2018.год 

 

 

Члан 2. 

. УГОВОРЕНА ЦЕНА 

 Добављач се обавезује да испоручи рекламни тотем, чије карактеристике су 
наведене у Техничким карактеристикама конкурсне документације 1.1.1/1-5  која је 
саставни део понуде, у  укупном износу од ___________ динара без пдв-а односно 
________ динара са пдв-ом (у даљем тексту: Уговорена цена) 

Купац се обавезује да добвљачу исплати уговорену цену из чл.2.Уговора на текући 
рачун  
Добављача.....................................................................................који се 
води код Банке........................................... 

 Члан 3. 

. НАЧИН ПЛАЋАЊА  
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Плаћање испорученог рекламног тотема ће се извршити у року до 45 дана од дана 
набавке, испоруке и монтаже истога. 

. Члан 4. 

 РОК ИСПОРУКЕ, МОНТАЖЕ 

 Рок испоруке  и монтаже рекламног тотема  је 15 календарских дана од дана 
закључења уговора. 

  

. Члан 5. 

 ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА  

Добављач се обавезује: 

 * да изврши испоруку на адресу Купца – ул. Kарађорђева 3.  32300 Горњи Милановац; 

 * да уз  рекламни тотем достави сву пратећу документацију, неопходне сертификате 
и упутства 

*да у року од 7 (седам) дана од дана добијања рекламације или приговора на 
квалитет испорученог рекламног тотема отклони недостаке или сразмерно умањи 
цену према захтеву Наручиоца 

*да инсталира/монтира/ опрему односно  рекламни тотем   

Члан 7. 

 ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 Наручилац се обавезује: да преузме робу на начин предвиђен Уговором, да изврши 
плаћање сходно члану 2. и 3. овог Уговора 

. Члан 8. 

 ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ 

Наручилац се обавезује да благовремено одреди овлашћене представнике који ће 
извршити квалитативно-квантитативни пријем рекламног тотема. Наручилац је дужан 
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да о недостацима у квалитету и/или квантитету  истог, Добављачу достави приговор 
у писаној форми у року од 7(седам) радних дана од пријема робе. 

 Добављач је дужан да достављену опрему монтира-угради ,тако да се иста може 
ставити у функцију. Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету опреме, 
Наручилац је дужан да обавести продавца у писаној форми у року од 3 (три) радна 
дана од дана када је недостатак откривен. 

. Члан 9. Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем  радова и 
уградњом опреме . 

. Члан 10. 

Гарантни рок за испоручену опрему износи................................... од дана 
инсталирања опреме.Добавњач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони 
све уочене  и пријављене недостатке  у погледу квалитета и квантитета испоручених 
и инсталираних  добара у складу са Конкурсном документацијом бр.1.1.1/1. 

Уколико Добављач не поступи п захтеву Наручиоца,Наручилац има право да на терет 
Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем трећег лица. 

 Члан 12. 

 Лица одговорна за преузимање робе:________________________________(попуњава 
Купац). 

 Члан 13. 

 ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Добављач је дужан да преузме мере техничке заштите за ову врсту добара,у свему 
према одредбама прописа о заштити на раду. 

 Уколико Добављач не испоручи  и монтира рекламни тотем у предвиђеном року  
Наручилац ће зарачунати пенале у ком износу ће умањити Уговорену цену и исплату. 
Пенали ће се обрачунати као 0,5% цене , за сваки дан закашњења, све до комплетне 
монтаже рекламног тотема. Укупан износ умањења на основу пенала услед кашњења 
може износити до 5% Уговорене цене.  

Када се достигне максимални износ умањења, Наручилац има право да једнострано 
раскине Уговор. 

 Члан 14. 
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 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна. 

 Члан 15. 

 Уговорне стране су сагласне да све што није предвиђено овим Уговором важе 
одредбе Закона о облигационим односима.  

Члан 16. 

 Евентуали спорови који наступе у реализацији Уговора, решаваће се пред 
надлежним судом 

. Члан 17. 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава 
свака уговорна страна.  

НАРУЧИЛАЦ                                                                                                ДОБАВЉАЧ 

ТООГМ 

 

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

 

III  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
    Набавка рекламног тотема за опремање туристичког инфо центра Горњи 
Милановац, редни број ЈНМВ 1.1.1/1. 
 
УЂАЧ  _______________________________________________________________________ 

 

Ред. 

Бр. 

 

Врста трошкова 

 

Износ 

без ПДВ-а 

Износ 

са ПДВ-ом 
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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 _________________   
Датум _________________ 

 

                                                          М. П.                 потпис овлашћеног лица 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
 
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  -     Набавка рекламног тотема за опремање туристичког инфо центра Горњи 
Милановац, редни број ЈНМВ 1.1.1/1. 
 
 
 
 
 
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.  
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