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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1933 
од 10.12.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1934 од 10.12.2018., 
припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у  поступку јавне набавке мале вредности 

за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број: ЈНМВ-17/2018 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1.1. Подаци о Наручиоцу 
Наручилац: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 
Адреса:Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад 
Интернет страница:  http://www.vojvodinaonline.com 
Матични број:…………………………………………08784329 
ПИБ: …………………………………………………. 102787412 
Текући рачун: ……………………..…………………840-12743-20 
 
1.2.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-17/2018 су добра- декор за инфо центар. Шифра из 
ОРН: 45451100 – постављање декоративних елемената ;  22458000 – материјал штампан по 
наруџбини. 
 
1.3. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у складу са 
ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
На ову набавку ће се примењивати:  

 Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15 и подзаконски 
акти донети на основу њега);  

 Закон о општем управном постуку, у делу који није регулисан Законом о јавним 
набавкама ( «Сл. гласник РС» бр. 18/16);  

 Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл.лист СРЈ" бр.31/93 и“Сл.лист СЦГ“бр. 1/03 
– Уставна повеља );  

 прописи и нормативи везани за добра која су предмет јавне набавке; 

 остали прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове предвиђене 
у конкурсној документацији. 

 
1.4. Контакт -  чланови Комисије за јавну набавку  
Лице за контакт: за општа питања- Милан Попов, телефон 021/452-910, е - mail адреса 
milan.popov@vojvodinaonline.com 
 
1.5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
1.6. Циљ поступка: поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци 
добара за потребе Наручиоца. 
 

1.7. Партије:Предметна набавка је обликована у две партије. 
Партија 1. – декоративни елементи. 
Партија 2. – галеријски панои. 
 
 Не спроводи се резервисана јавна набавка. 
 Не спроводи се електронска лицитација. 

mailto:milan.popov@vojvodinaonline.com
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2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА 

 

Партија 1.- декоративни елементи, треба да има следеће карактеристике: 
 
 

Редни 
број 

Назив Комада  

1. ПРОИЗВОДЊА И МОНТАЖА УКРАСНЕ МАСКЕ ЗА 
РАДИЈАТОРЕ 
Маска је у основи димезија 30х200цм, висине 90цм. Конструкција је од 
кутијастих челичних профила црне боје на које се монтира иверица 
дезена храста и челична мрежа црне боје према нацрту пројектаната. 
Маска је ослоњена на 5 ножица без задње стране и предвиђено је да се 
лако измести ради приступа радијатору. 
 

2 

2. ПРОИЗВОДЊА И МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА У ИЗЛОГУ 
Елемент је у основи димензија 45х200цм, висине плоче 94цм, укупне 
висине бочне странице 193цм. Конструкција је од кутијастих челичних 
профила црне боје на које се монтира иверица дезена храста и челична 
мрежа црне боје према нацрту пројектаната. Елемент је је ослоњен на 6 
ножица без задње бочне стране и предвиђено је да се лако измести ради 
приступа радијатору. 
Пре израде радионичког цртежа проверити мере на лицу места. 
 
 2 
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Скица за украсне маске за радијаторе 

 
 
 
Скица за елементе у излогу 
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Партија 2. – галеријски панои, треба да имају следеће карактеристике: 
 
Производња и монтажа зидних галеријских паноа који се састоје од носеће 
потконструкције монтиране на унутрашњи зид на које су независно монтиране 
репродукције више слика у боји, дигитално штампаних на платну, различитих димензија 
формирајући на тај начин зидни колаж. Паное организовати и форимрати према нацрту 
пројектанта. Распоред и садржај репродукција унутар колажа одређује инвеститор. 
 
Пано број 1 
 
Укупна димензија паноа 340 x 150 цм, колаж који формирају независна штампана платна је 
површине 340 x 120 цм. 
Потконструкцију формирати од челичних кутијастих и "У" профила. Носачи од профила 
монтирају се завртњевима за унутрашњи зид  у горњој и доњој зони на дистанци од 10-15 
цм у односу на зид и међусобно су повезани поцинкованим челичним сајлама дебљине 3 
мм (укупно 12, дужине 148 цм) за које се "жабицама" причвршћују штампана платна. 
Колаж формирају штампана платна следећих димензија, на међусобном размаку од 4 цм: 
 
- Платно димензија 55x78 цм 2 ком 
- Платно димензија 53x50 цм 4 ком 
- Платно димензија 53x24 цм 4 ком 
- Платно димензија 25x38 цм 4 ком 
- Платно димензија 109x38 цм 2 ком 
 
Пано број 2 
 
Укупна димензија паноа 55 x 150 цм, колаж који формирају независна штампана платна је 
површине 55 x 120 цм. 
Потконструкцију формирати од челичних кутијастих и "У" профила. Носачи од профила 
монтирају се завртњевима за унутрашњи зид  у горњој и доњој зони на дистанци од 10-15 
цм у односу на зид и међусобно су повезани поцинкованим челичним сајлама дебљине 3 
мм (укупно 2, дужине 148 цм) за које се "жабицама" причвршћују штампана платна. 
Колаж формирају штампана платна следећих димензија, на међусобном размаку од 4 цм: 
 
- Платно димензија 55x78 цм 1 ком 
- Платно димензија 55x38 цм 1 ком 
 
Пано број 3 
 
Укупна димензија паноа 111 x 150 цм, колаж који формирају независна штампана платна је 
површине 111 x 120 цм. 
Потконструкцију формирати од челичних кутијастих и "У" профила. Носачи од профила 
монтирају се завртњевима за унутрашњи зид  у горњој и доњој зони на дистанци од 10-15 
цм у односу на зид и међусобно су повезани поцинкованим челичним сајлама дебљине 3 
мм (укупно 4, дужине 148 цм) за које се "жабицама" причвршћују штампана платна. 
Колаж формирају штампана платна следећих димензија, на међусобном размаку од 4 цм: 
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- Платно димензија 55x78 цм 1 ком 
- Платно димензија 53x50 цм 1 ком 
- Платно димензија 53x24 цм 1 ком 
- Платно димензија 25x38 цм 2 ком 
- Платно димензија 53x38 цм 1 ком 
 
Оквирни дрвени рамови су дебљине 19 мм и прекривени су платном. 
 
Све мере и могућности монтаже проверити на лицу места. 
 
Укупно: 3 (три) паноа. 
 
 
 
       

НАПОМЕНА: Понуђена добара морају да одговарају обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће бити неодговарајућа – партија 1. и 2.  

 

Квалитет за партије 1. и 2.: 

 Понуђач је дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и 

функционалне карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из техничке 

спецификације конкурсне документације. 

 Предметна добра морају бити нова и оригинална. 

 Предметна добра морају бити упакована, од стране испоручиоца, у амбалажи и на 

начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од 

делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и у 

складиштењу. 

Количина и опис за партије 1. и 2.: 

 Добро мора у потпуности да одговара захтевима наведеним у Конкурсној 

документацији. 

 У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови. 

 У цену је урачуната испорука и монтажа добара у Туристичко-информативном 

центру, Булевар Михајла Пупуна 18,  Нови Сад. 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета за партије 1. и 2.: 

  Наручилац и понуђач ће констатовати пријем добара.  

Контролу врше стручне службе наручиоца. У случају утврђених недостатака у 

квалитету и квантитету достављених добара, изабрани понуђач мора исте отклонити, у 

најкраћем року. 
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 Наручилац има право да изврши рекламацију добара у року од 10 дана од дана 

пријема добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити 

писану рекламацију одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од 3 дана о свом 

трошку преузме добро, изврши рекламацију у року не дужем од 45 

календарских дана и о свом трошку испоручи рекламирано или нова добра 

која су ускладу са траженом спецификацијом добара.  

 Место, рок испоруке и начин плаћања: 

 Место испоруке добара: Туристички-информативни центар, Булевар Михајла Пупуна 

18, Нови Сад. 

 Рок испоруке декоративних елемената је до 31.12.2018.године на адресу Наручиоца- 

партија 1. 

 Рок испоруке галеријских паноа не може бити дужи од 15 (петнаест) 

календарских дана од дана закључења Уговора- партија 2. 

 Плаћање–вирмански на рачун Понуђача, по испоруци, у року од не краћем од 

15 дана ни дужем од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема фактуре. 

 

Све понуде које нису у складу са овим захтевима одбиће се као неодговарајуће. 
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3.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу 5. ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 
 

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) ЗЈН); 
 

4. 

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. 
ЗЈН). 

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) 
....................[навести дозволу за обављање 
делатности која је предмет јавне набaвке уколико 
је иста предвиђена законом]; 

 
ДОЗВОЛА није потребна 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ – партија 1. 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели за 
партију 1.- декоративни елементи и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

  
Понуђачи нису у обавези да достављају 
овај доказ, јер је овај податак јавно 
доступан на интернет страници НБС 

 
 
 

- да је понуђач у последњих 12 месеци 
који претходе месецу објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки ниједан дан није био у блокади 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
- Фотокопија уговора или Референтна 
листа испоручених добара у 2017 години 
- попуњен, потписан и печатом оверен 
Образац потврде-референтне листе ( 
Образац потписује и оверава претходни 
наручилац);    
  

 
 
 

- да је понуђач у претходној 2017.години 
има 3 уговора да је испоручио добра која 
су предмет јавне набавке у два пута већој 
вредности од поднесене понуде. 
 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
Фотокопија М образаца за запослене 
тражене извршиоце или адекватни 
уговори о делу/уговори о обављању 
привремених или повремених 
послова/или други уговори о обављању 
послова.  

 
 

  - да располаже потребним бројем 
квалификованог особља, односно да у 
радном односу има: 

  - минимун 2 радно ангажована лица у 
складу са Законом о раду који обављају 
послове столара; 

 -  минимун 2 радно ангажована лица у 
складу са Законом о раду који обављају 
послове бравара; 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
- да располаже са 2 транспортна  возила 

носивости 1,5 тона; 
 
 
 
 
- CNC проточна типлерица: радне 
димензије по Х оси 4.500мм, по У оси 
920мм и по З оси 50мм,  број обртаја 
24.000 у минуту; 
- Вертикални форматизер; 
- Аутоматска кантерица : брзина протока 
материјала 16 метара у минути, дебљина 
панела за сеченје 60мм, дијамнтска 
глодала 65мм; 

- Извод из саобраћајне дозволе за 
доставно возило ( извод мора бити 
очитан електронским читачем) или 
копија уговора о лизингу (ако је возило у 
државини/поседу по основу лизинга) 
или копија уговора о закупу (ако је 
возило у државини/поседу по основу 
закупа); 
Право учешћа имају понуђачи који у 
свом власништву имају следећу опрему 
(или по основу другог уговора којим 
доказују доступност опреме): 
- Извод из пописне листе основних 
средстава на дан 31.12.2017.године, 
фактуре или уговори којима доказују 
расположивост потребне опреме. 
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- Вертикални форматизер : Микро ПЛЦ 
контроле операције, хоризонтални рез 
5300мм,  дигитално мерење 
хоризпнталних и вертикалних мера; 
- Комора за фарбанје : Температура при 
фарбаању  од 20 до 23 степена, запремина 
коморе не мања од 50 метара кубних. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ- партија 2. 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели за 
партију 2.- галеријски панои и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

  
Понуђачи нису у обавези да достављају 
овај доказ, јер је овај податак јавно 
доступан на интернет страници НБС 

 
 
 

- да је понуђач у последњих 12 месеци 
који претходе месецу објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки ниједан дан није био у блокади 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
Фотокопија М образаца за запослене 
тражене извршиоце или адекватни 
уговори о делу/уговори о обављању 
привремених или повремених 
послова/или други уговори о обављању 
послова  

 
 

  - да располаже потребним бројем 
квалификованог особља, односно да у 
радном односу има минимун 4 радно 
ангажована лица у складу са Законом о 
раду 

 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
- да располаже са 1 доставним  возилом 

 
 
 
 
 
 
 

- Плотер за еко латекс штампу 

Извод из саобраћајне дозволе за 
доставно возило ( извод мора бити 
очитан електронским читачем) или 
копија уговора о лизингу (ако је возило у 
државини/поседу по основу лизинга) 
или копија уговора о закупу (ако је 
возило у државини/поседу по основу 
закупа); 
 
Право учешћа имају понуђачи који у 
свом власништву имају следећу опрему 
(или по основу другог уговора којим 
доказују доступност опреме): 
- Извод из пописне листе основних 
средстава на дан 31.12.2017.године, 
фактуре или уговор којим доказује 
расположивост потребне опреме. 
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  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу 5. ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 5. у поглављу 5. ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом и доказ о испуњености обавезног услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под 
редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно (у том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу 5. ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом) и доказ о испуњености обавезног услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под 
редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
 

 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
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Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
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 (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
Законом или конкурсном документацијом, ако је Понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
4.1 Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 
без ПДВ-а. 

 
 

4.2 Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру 
ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
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5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1);  
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
6) Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 

6); 
7) Референтна листа наручилаца и потврда (Образац 7); 
8) Меница за озбиљност понуде; 
9) Менично овлашћење; 
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(ОБРАЗАЦ  1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – декор за 
инфо центар, редни број ЈНМВ-17/2018, наручиоца Туристичка организација Војводине , 
Нови Сад, за ПАРТИЈУ_____. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  
1) 

 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА  
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – декор за инфо центар, 
партија 1. – декоративни елементи, редни број ЈНМВ-17/2018, за потребе наручиоца 
Туристичка орданизација Војводине, Нови Сад, објављеног на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и 
конкурсном документацијом, спремни смо да понудимо: 

Р
е
д
. 

б
р

о
ј Назив артикла Јединица 

мере 
Количина Јединична цена (у 

динарима без ПДВ-
а) 

Укупна цена 
(у динарима 

без ПДВ-
ом) 

 

Укупна цена (у 
динарима са 

ПДВ-ом) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

ПРОИЗВОДЊА И 
МОНТАЖА УКРАСНЕ 
МАСКЕ ЗА 
РАДИЈАТОРЕ 

 

Ком 2 

   

2. 

ПРОИЗВОДЊА И 
МОНТАЖА 
ЕЛЕМЕНАТА У 
ИЗЛОГУ 

 

Ком 2 

   

УКУПНО: 
   

 

Рок испоруке 
(до 31.12.2018. године) 

__________  

Рок плаћања  
(не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 
45 дана од дана пријема фактуре)  

_______ дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за испоручена добра 

 

Гарантни рок  
 

___________месеци од дана испоруке предметних 
добара 

Рок важења понуде  
(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

________ дана од дана отварања понуда 

Потврђујемо да су у понуђену цену у 
рачунати сви трошкови. 

_______________ 

 
Место:_____________                                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                      М.П.                             ____________________________                                                         
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – декор за инфо центар, 
партија 2. – галеријски панои, редни број ЈНМВ-17/2018, за потребе наручиоца 
Туристичка орданизација Војводине, Нови Сад, објављеног на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и 
конкурсном документацијом, спремни смо да понудимо: 
 

Р
е
д
. 

б
р

о
ј Назив артикла Јединица 

мере 
Количина Јединична цена 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

Укупна цена 
(у динарима 

без ПДВ-
ом) 

 

Укупна цена 
(у динарима 
са ПДВ-ом) 

 

(1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 
ПАНО бр 1 

 Ком. 1 
   

2. 
ПАНО бр 2 

Ком. 1 
   

3. 
ПАНО бр 3 

Ком. 1 
   

УКУПНО: 
   

 

Рок испоруке 
(не дужи од 15 календарских дана) 

__________ календарских дана од дана закључења 
уговора 

Рок плаћања  
(не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 
45 дана од дана пријема фактуре)  

_______ дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за испоручена добра 

 

Гарантни рок  

 

___________месеци од дана испоруке предметних 
добара 

Рок важења понуде  
(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

________ дана од дана отварања понуда 

Потврђујемо да су у понуђену цену у 
рачунати сви трошкови. 

_______________ 

 
 
Место:_____________                                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                      М.П.                             ____________________________                                                         
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ  2) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
За партију _________. 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
___________________________________________________, доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ  3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

За партију ________. 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – Декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-17/2018, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ  4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке добара – Декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-17/2018 за 
партију_______, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ  5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________ [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добара – Декор за инфо центар , редни број ЈНМВ-
17/2018 за партију _______, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ  6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача 

_________________________________________________________ [навести назив понуђача], 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Изјављујем, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке мале 
вредности добара – Декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-17/2018 за партију _____, у 
тренутку потписивања уговора, доставити Наручиоцу, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење уговора: 

 
- оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног 

или овлашћеног лица понуђача, за добро извршење посла, и менично овлашћење, у 
висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да 
буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 
(шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара, 

- копију депо картона, 
- потврду о регистрацији меница односно листинг са сајта НБС,  

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписује и оверава члан групе 
који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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(ОБРАЗАЦ  7) 
СПИСАК  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

ЗА ЈНМВ-17 /2018 – партија 1. 

 

Ред. 

број 

 

Референтни  

купац 

Лице за контакт и бр. 

Телефона 

Вредност испоручених добара 

у динарима без ПДВ-а 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

УКУПНО:  

 

                                                                                                  Потпис овлашћеног  лица 

Датум:                                                             М.П. 

____. ____. 2018. године                                               _____________________________ 

 

 
Напомена: У случају достављања података за већи број купаца,  којима су 
испоручивана добра која су предмет набавке, на другом примерку почети са 
уписивањем редног броја 15.  
Уз попуњени списак купаца обавезно доставити потврде свих наведених купаца. 
Образац потврде се налази у конкурсној документацији – бр. 9 
Подаци унети у списак за које није достављена потврда купца на кога се односе, 
неће се узимати у разматрање. 
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                                   П О Т В Р Д А – партија 1. 
  
НАЗИВ 
КУПЦА:_____________________________________________________________ 
СЕДИШТЕ:________________________________________________________________ 
УЛИЦА И БРОЈ:____________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ:_________________________________________________________ 
ПИБ:______________________________________________________________________ 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _______________________________________________________ 
 
У складу са чл.77. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15) издаје се 
 

П О Т В Р Д А 
 
да је продавац/понуђач    ____________________________________________________,  
                                                            [назив и седиште продавца/понуђача] 
који подноси понуду у поступку ЈН бр.17/2018 – за набавку добара – Декор за инфо 
центар у претходној години (2017.г.) купцу испоручио добра у укупном износу од 
________________________________ динара без ПДВ-а, да је испоручио добра у 
уговореном року, обиму и квалитету, и да у року трајања уговора није било 
рекламација на исто. 
 
 

ИСПОРУЧЕНО ДОБРО- Назив добра  Укупан износ  
 

 
 
 

 

 
УКУПНО ( 2017. година) 
 

 

 
У ________________________ 
Дана: _____________________      РЕФЕРЕНТНИ 
                                                                                   КУПАЦ 
                                                                            М.П.  
 ________________________ 
                                (Потпис овлашћеног лица) 
 
НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, 
а у циљу доказивања и потврђивања референтне листе.  
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6.    МОДЕЛ УГОВОРА- партија 1. 
 
Напомена: 
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а 
овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или 
више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору. Изабрани понуђач биће позван да потпише 
уговор. Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
1. „Туристичке организације Војводине“, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV, мат. број: 

08784329 ; ПИБ:102787412, коју  заступа директор др Наташа Павловић, (у даљем тексту: 
Наручилац) и 
 
2.______________________________________________________________, из 
_________________________, улица________________,број ______, матични број 
______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор 
___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), 
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а) __________________________________________________________________ 
б) ___________________________________________________________________ 

 
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа  са 
подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке). 
 
з а к љ у ч у ј у: 

УГОВОР  
О НАБАВЦИ ДЕКОРА ЗА ИНФО ЦЕНТАР 

ПАРТИЈА 1. – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Уговорне стране констатују: 
- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на 
основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца, дана 10.12.2018. године, спровео поступак мале 
вредности за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-
17/2018, 

- Да је Испоручилац у својству Понуђача доставио понуду број 
__________________ од __________2018. године (у даљем тексту: Понуду), која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни 
је део овог уговора,  

 
- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона,на основу понуде 

Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: ___________________________ од 
__________ 2018. године, доделио уговор о јавној набавци Испоручиоцу. 
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Члан 1. 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком-  
Декор за инфо центар, партија1., у свему у складу са Понудом и Техничком 
спецификацијом које су саставни део Уговора.  
У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, 
ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има): 
1. ____________________________________________________, 
2. ____________________________________________________ 
 

Члан 2. 
Укупно уговорена вредност набавке предметних добара износи _________________ 
динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у складу са 
једничним ценама исказаним у Понуди Испоручиоца. 
Јединичне цене предметних добара из понуде Испоручиоца су фиксне и неће се мењати 
ни по ком основу током извршења уговора. 

У јединичне цене из Понуде Испоручиоца (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови 
Испоручиоца. 

 
Члан 3. 

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

- износ од ___________  динара без ПДВ-а (словима:                                                     ) 
односно, 
-износ од ___________  динара са ПДВ-ом(словима:                                                      ) 
 
у року од .............. дана од дана испостављања коначног рачуна потписаног и 

обострано заведеног, а сачињеног на основу обострано оверене отпремнице, 
оверених гарантних листова за сваку појединачну ставку, записника о примопредаји 
предметних добара и јединичних цена из Понуде. 

Плаћање се врши на рачун Испоручиоца број _______________________ код 
________________________банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, 
УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико 
јеуговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна).  
 

Члан 4. 
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу по динамици 
утврђеној у Понуди, односно до 31.12.2018. године. 
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене опреме,  
обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано потписаног Записника о 
примопредаји опреме-добара. 
 

Члан 5. 
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и 
карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из  
техничке спецификације, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 

Члан 6. 
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Испоручилац  је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно 
стандардима који важе за наведена добра.  
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај начин 
обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и 
ускладиштењу. 
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди 
Наручилац приликом сваке испоруке од стране Испоручиоца. 
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану рекламацију 
доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од 
уоченог недостатка. 
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације изврши 
исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара, тј. 
отклони недостатке, о свом трошку. 
Испоручилац је дужан да у року од 3 дана о свом трошку преузме добро, изврши 
сервисирање у року не дужем од 45 календарских дана и о свом трошку испоручи 
сервисирана или нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара. Уколико 
дође до сервисирања, у гарантном року, понуђач је дужан да достави доказ да је уређај 
сервисиран од стране овлашћеног сервиса. 
 

 Члан 7. 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  
4.1. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку 

потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 
менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист 
наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по 
виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку 
предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања 
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од 
стране понуђача.  

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из 
регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и 
меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 
Испоручиоца.  
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично 
овлашћење.  
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 
56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису 
менице у регистар.  

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара из члана 1. овог Уговора врши 
квалитетно и у складу са техничким нормама, карактеристикама и упутствима произвођача, 
а у складу са овим уговором. 
Уколико Испоручилац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, односно не 
испоручи добра у уговореном року, Наручилац ће извршити наплату уговорне казне у 
висини од 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим 



Конкурсна документација за набавку добара- декор за инфо центар у поступку јавне набавке мале 

вредности  

број ЈНМВ-17/2018 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке 
 мале вредности редни број ЈНМВ-17/2018 

страна 31 од 49 

што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности опреме 
– добара, ито без пристанка Испоручиоца умањењем коначног рачуна. 
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих 
обавеза,од стране Испоручиоца, односно уколико по пријему рекламације не отклони 
недостатке о свом трошку. 

Члан 9. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 
- уколико Испоручилац опреме касни са испоруком опреме дуже од 15 календарских дана, 
- уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или 
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца опреме, а 
Испоручилац  није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 
Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина добара - 
опреме заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини 
опреме и њиховој вредности. 
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну 
страну.  

Члан 10. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима.  

 Члан 11. 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану  
сагласност уговорних страна.  

 Члан 12. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране овлашћених 
лица обе уговорне стране. 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају 
надлежност Привредног суда у Новом Саду.   
 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну.  
         ЗА НАРУЧИОЦА                                                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
  
_______________________                                     ____________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА- партија 2. 
 
Напомена: 
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а 
овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или 
више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору. Изабрани понуђач биће позван да потпише 
уговор. Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
1. „Туристичке организације Војводине“, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV, мат. број: 

08784329 ; ПИБ:102787412, коју  заступа директор др Наташа Павловић, (у даљем тексту: 
Наручилац) и 
 
2.______________________________________________________________, из 
_________________________, улица________________,број ______, матични број 
______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор 
___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), 
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а) __________________________________________________________________ 
б) ___________________________________________________________________ 

 
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа  са 
подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке). 
 
з а к љ у ч у ј у: 

УГОВОР  
О НАБАВЦИ ДЕКОРА ЗА ИНФО ЦЕНТАР 

ПАРТИЈА 2. – ГАЛЕРИЈСКИ ПАНОИ 
 

Уговорне стране констатују: 
- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на 
основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца, дана 10.12.2018. године, спровео поступак мале 
вредности за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-
17/2018, 

- Да је Испоручилац у својству Понуђача доставио понуду број 
__________________ од __________2018. године (у даљем тексту: Понуду), која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни 
је део овог уговора,  

 
- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона,на основу понуде 

Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: ___________________________ од 
__________ 2018. године, доделио уговор о јавној набавци Испоручиоцу. 



Конкурсна документација за набавку добара- декор за инфо центар у поступку јавне набавке мале 

вредности  

број ЈНМВ-17/2018 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке 
 мале вредности редни број ЈНМВ-17/2018 

страна 33 од 49 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком - 
Декор за инфо центар, партија2., у свему у складу са Понудом и Техничком 
спецификацијом које су саставни део Уговора.  
У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, 
ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има): 
1. ____________________________________________________, 
2. ____________________________________________________ 
 

Члан 2. 
Укупно уговорена вредност набавке предметних добара износи _________________ 
динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у складу са 
једничним ценама исказаним у Понуди Испоручиоца. 
Јединичне цене предметних добара из понуде Испоручиоца су фиксне и неће се мењати 
ни по ком основу током извршења уговора. 

У јединичне цене из Понуде Испоручиоца (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови 
Испоручиоца. 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  

- износ од ___________  динара без ПДВ-а (словима:                                                     ) 
односно, 
-износ од ___________  динара са ПДВ-ом(словима:                                                      ) 
 
у року од .............. дана од дана испостављања коначног рачуна потписаног и 

обострано заведеног, а сачињеног на основу обострано оверене отпремнице, 
оверених гарантних листова за сваку појединачну ставку, записника о примопредаји 
предметних добара и јединичних цена из Понуде. 

Плаћање се врши на рачун Испоручиоца број _______________________ код 
________________________банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, 
УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико 
јеуговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна).  
 

Члан 4. 
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу по динамици 
утврђеној у Понуди, односно у року од __________ календарских дана од дана 
потписивања уговора.  
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене опреме, 
обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано потписаног Записника о 
примопредаји опреме-добара. 
 

Члан 5. 
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и 
карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из  
техничке спецификације, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 

Члан 6. 
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Испоручилац  је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно 
стандардима који важе за наведена добра.  
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај начин 
обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и 
ускладиштењу. 
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди 
Наручилац приликом сваке испоруке од стране Испоручиоца. 
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану рекламацију 
доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од 
уоченог недостатка. 
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације изврши 
исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара, тј. 
отклони недостатке, о свом трошку. 
Испоручилац је дужан да у року од 3 дана о свом трошку преузме добро, изврши 
сервисирање у року не дужем од 45 календарских дана и о свом трошку испоручи 
сервисирана или нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара. Уколико 
дође до сервисирања, у гарантном року, понуђач је дужан да достави доказ да је уређај 
сервисиран од стране овлашћеног сервиса. 
 

 Члан 7. 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  

4.2. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку 
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, 
и менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у 
корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа 
''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за 
испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за случај 
неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 
преузетих обавеза,од стране понуђача.  

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из 
регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и 
меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 
Испоручиоца.  
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично 
овлашћење.  
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 
56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о уписуменице 
урегистар.  

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара из члана 1. овог Уговора врши 
квалитетно и у складу са техничким нормама, карактеристикама и упутствима произвођача, 
а у складу са овим уговором. 
Уколико Испоручилац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, односно не 
испоручи добра у уговореном року, Наручилац ће извршити наплату уговорне казне у 
висини од 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим 
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што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности опреме 
– добара, ито без пристанка Испоручиоца умањењем коначног рачуна. 
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих 
обавеза,од стране Испоручиоца, односно уколико по пријему рекламације не отклони 
недостатке о свом трошку. 

Члан 9. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 
- уколико Испоручилац опреме касни са испоруком опреме дуже од 15 календарских дана, 
- уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или 
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца опреме, а 
Испоручилац  није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 
Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина добара - 
опреме заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини 
опреме и њиховој вредности. 
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну 
страну.  

Члан 10. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима.  

 Члан 11. 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану  
сагласност уговорних страна.  

 Члан 12. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране овлашћених 
лица обе уговорне стране. 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају 
надлежност Привредног суда у Новом Саду.   

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну.  
   
       ЗА НАРУЧИОЦА                                                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
  
_______________________                                     ____________________________ 
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
7.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да 
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној 
документацији није другачије назначено. 
 
7.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
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 Војводине, Булевар Михајла Пупина 

6/IV, Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – декор за инфо центар, за 
партију ____ редни број ЈНМВ-17/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2018. 
године 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.12.2018. године [истог дана када истиче рок за 
подношење понуда] са почетком у 14:30 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица 
Туристичка организација Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад уз присуство 
овлашћених представника понуђача. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу 
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4); 
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 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 
6); 

 Модел уговора; 

 Меницу за озбиљност понуде и менично овлашћење; 

 Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова неведене у поглављу 3. 
конкурсне документације. 

 
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.  
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да 
је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 
битних недостатака понуде. 
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за 
попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. 
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном 
обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква 
ће бити одбијена. 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 
у конкурсној документацији, изузев образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. 
Закона),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији(изузев образаца којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 
Закона. 
 
7.3 ПАРТИЈЕ 
Предметна набавка је обликована по партијама. 
Партија 1. – декоративни елементи 
Партија 2. – галеријски панои. 
 
7.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
7.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Туристичка организација 

Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад назнаком за партију 1. или 2.: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-17/2018 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-17/2018 
- НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број ЈНМВ-
17/2018  - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – декор за инфо центар, редни број 
ЈНМВ-17/2018  - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
7.6 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 (Образац 1. у поглављу 5. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који 
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1. у поглављу 5. ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова  (Образац 5. у поглављу 5. ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7.8 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. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то 
податке о:  
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4. ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу 5. ове 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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
7.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
7.9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок плаћања је у року не краћем од 15 дана ни дужем од 45 дана од пријема фактуре. [рок је 
дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012)]. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
7.9.2 Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручена добра је по спецификацији произвођача односно не може 
бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте добара. 
 
7.9.3 Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке канцеларијског намештаја је до 31.12.2018.године на адресу Наручиоца- 
партија 1. 
Рок испоруке галеријских паноа не може бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана од 
дана закључења Уговора- партија 2. 
Место испоруке добара – на адресу наручиоца: Туристичка организација Војводине, Булевар 

Михајла Пупина 18, Нови Сад. 

 
7.9.4 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 на може мењати понуду. 
 
7.9.5 Рекламација  
Наручилац има право да изврши рекламацију добара у року од 10 дана од дана пријема 
добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију 
одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од 3 дана о свом трошку преузме добро, 
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изврши рекламацију у року не дужем од 45 календарских дана и о свом трошку испоручи 
рекламирано или нова добра која су ускладу са траженом спецификацијом добара.  
 
7.9.6 Други захтеви и гаранција 
- Понуђач је дужан да за понуђена добра да произвођачку гаранцију, као и да достави 
неопходну техничку документацију. 
- Гарантни рок за испоручена добра: по спецификацији произвођача односно не може 
бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте добара. 
 
7.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати током целог периода трајања уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 
7.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач је дужан да достави приликом подношења понуде за сваку партију:  

- Једну бланко соло меницу као средсто обезбеђења за озбиљност понуде, 
потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, 
потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног 
писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона 
депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 
пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 
средство обезбеђења за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене цене без  
без ПДВ-а. Меница за озбиљност понуде траје 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду;  
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише исти.  
 

Изабрани понуђач је дужан да достави приликом потписивања уговора за сваку партију: 
- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку 

потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 
менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист 
наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по 
виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку 
предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања 
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од 
стране понуђача.  
 

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из 
регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и 
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меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 
Испоручиоца.  
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично 
овлашћење.  
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 
56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о уписуменице 
у регистар.  
 
7.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
7.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: milan.popov@vojvodinaonline.com,  
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка декор за инфо 
центар, редни број ЈНМВ-17/2018 за партију 1. или 2. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
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7.14 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
7.15 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
Предност за домаће понуђаче и добра примениће се у складу са чланом 86. ЗЈН. 
 
7.16 РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве.  
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 106. и 107. Закона о јавним 
набавкама.  
 
7.17 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. 
 
7.18 СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном 
у позиву за подношење понуда. 
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико није благовремена; 
2) уколико поседује битне недостатке; 
3) уколико није одговарајућа; 
4) уколико ограничава права наручиоца; 
5) уколико условљава права наручиоца; 
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6) уколико ограничава обавезе понуђача; 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
7.19 ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 109. Закона о 
јавним набавкама. 
 

7.20 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: milan.popov@vojvodinaonline.com или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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 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. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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. 
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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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
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 ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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. * Републичка комисија може да 
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(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: ЗЗП; ....................................................... [назив и седиште наручиоца]; јавна 

набавка број ................ [навести редни број јавне набавкe].  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 
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, или  

 
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, 
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корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава), или 

 
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 
ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета („Службени гласник РС”, бр. 57/04, 82/04, 98/13 и 104/14), 

 
ДУЖНИК: Пун назив и седиште:__________________________________________________ 

ПИБ: _______________________  Матични број:___________________________ 
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), 
 

 
И з д а ј е 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: 
(поверилац) 

Пун назив и седиште:__________________________________________________ 
ПИБ: _______________________  Матични број:___________________________ 
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), 
 

 
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                         сер. бр. 

______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо 
_____________________________________________________________ (Пун назив и седиште корисника), 
као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ________ динара                                    
(и словима______________________________________________________ динара), по јавној набавци 
ЈНМВ-17/2018 декор за инфо центар за партију______., бр._____________ од ___.___. 2018. године (заведен 
код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за  озбиљност 
понуде  у вредности од 10% уговорене вредности радова/добара, уколико 
____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у 
предвиђеном року. 

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року 
доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од ___.___.2018. године (заведен код наручиоца-повериоца) и 
бр._____________ од ___.___.2018. године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) тј. 
најкасније до истека рока од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 
број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште повериоца), 
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – 
бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – 
издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код 
______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код 
______________________ Банке. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена 
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
Прилог:  
- копија картона депонованих потписа, и   

- потврде о регистрацији менице код НБС 

  

   
Место и датум издавања Овлашћења:  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 МП  

  Потпис овлашћеног лица 
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На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета („Службени гласник РС”, бр. 57/04, 82/04, 98/13 и 104/14), 

 
ДУЖНИК: Пун назив и седиште:__________________________________________________ 

ПИБ: _______________________  Матични број:___________________________ 
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), 
 

И з д а ј е 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 
КОРИСНИК: 
(поверилац) 

Пун назив и седиште:__________________________________________________ 
ПИБ: _______________________  Матични број:___________________________ 
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                         сер. бр. 
______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо 
_____________________________________________________________ (Пун назив и седиште корисника), 
као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ________ динара                                    
(и словима______________________________________________________ динара), по јавној набавци 
ЈНМВ-17/2018 декор за инфо центар за партију______., бр._____________ од ___.___. 2018. године (заведен 
код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла  у вредности од 10% уговорене вредности радова/добара, уколико 
____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у 
предвиђеном року. 

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року 
доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од ___.___.2018. године (заведен код наручиоца-повериоца) и 
бр._____________ од ___.___.2018. године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) тј. 
најкасније до истека рока од 60 (шездесет) дана од уговореног рока испоруке добара с тим да евентуални 
продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште повериоца), 
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – 
бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – 
издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код 
______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код 
______________________ Банке. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена 
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
Прилог:  
- копија картона депонованих потписа, и   

- потврде о регистрацији менице код НБС 

  

   
Место и датум издавања Овлашћења:  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 МП  

  Потпис овлашћеног лица 
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Помоћни обрасци 
 

 

 

 

 
 
Пошиљалац:  
 

Адреса:  
 

Број телефона:  
 

Особа за контакт:  
 
 

 

 
Адреса Наручиоца:  
 
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 6/IV 

21 000 НОВИ САД 
 
 
 
,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку добара- декор за инфо 
центар, број ЈНМВ-17/2018, за партију 1 ,  2  (заокружити) 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице:  

Место:  

Датум:  

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКУ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ 
ПРИСУСТВОВАТИ ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

 
 
 

Овлашћујем_________________________________________________________, број 
личне карте:____________________да УЧЕСТВУЈЕ У ОТВАРАЊУ ПОНУДА у поступку 
јавне набавке мале вредности добара – декор за инфо центар, број:ЈНМВ-17/2018, 
Наручиоца Туристичка организација Војводине, дана __________________________у 
просторијама наручиоца. 
 

 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 


