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Туристичка организација Војводине 

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV 

тел: +381 (0)21 452 910, факс: +381 (0)21 420 758 

www.vojvodina.travel 

број: 56 

дана: 17.01.2020. 
 

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), члана. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 52 од 17.01.2020. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 53 од 17.01.2020. године, 
припремљена је: 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 

Адреса:Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад 

Интернет страница:  http://www.vojvodina.travel 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 

3. Циљ поступка:  
Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка.  
 

5. Партије 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 

6. Електронска лицитација 

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација. 
 

7. Контакт (лице или служба) 
Лице  за контакт: за општа питања- Јасмина Перишић, телефон 021/452-910, е – mail: 

javne.nabavke@vojvodina.travel 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ-01/2020 је набавка услуге опремање простора на 
сајмовима у земљи и иностранству, односно представљање Туристичке организације 
Војводине на сајмовима у земљи и иностранству у поступку  јавне набавке мале вредности.  
 

2. Ознака из општег речника набавке 

 

ОРН: 39154100 Изложбени штандови 
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На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 52 од 
17.01.2020.године, 

Туристичка организација Војводине, Нови Сад,  
Булевар Михајла Пупина 6/IV  

 

упућује 

П О З И В 

за подношење понуда за набавку услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству у поступку 

јавне набавке мале вредности  
Број ЈНМВ-01/2020 

1.1. НАРУЧИЛАЦ: Туристичка организација Војводине, Нови Сад,  Булевар Михајла 
Пупина 6/IV, матични број: 08784329;  ПИБ:102787412 

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности 

 

1.3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству. 

 Ознака из општег речника набавке: 39154100 - Изложбени штандови 

 

1.4. КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

1.5. ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА: Заинтересовани понуђачи припремају и 
достављају своје понуде у складу са Конкурсном  документацијом и овим позивом. 

 

1.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ: 
           У поступку набавке могу да учествују понуђачи  који испуњавају обавезне услове 

утврђене чланом 75. и додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним 
набавкама, а испуњеност услова доказују на начин како дефинисано у Конкурсној 
документацији (Упутство понуђачима). 

 

1.7. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки као и на интернет     
 адреси Туристичке организације Војводине: www.vojvodina.travel 

 

1.8. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: 
Понуде се подносе до 27.01.2020. године до 10.00 часова, поштом, на адресу: 
Туристичка организација Војводине, Нови Сад,  Булевар Михајла Пупина 6/IV  или 
предајом понуде лично у просторијама Туристичке организације Војводине у пeриоду 
од 08.00 до 15.00 часова, односно, до 10.00 часова последњег дана рока за 
достављање понуда.  

 Неблаговремене понуде неће бити разматране. 
 На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача,   

 овлашћено лице за контакт и број телефона. 
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1.9. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: 
Јавно отварање понуда обавиће Комисија 27.01.2020. године у 10.30 часова у 
просторијама Туристичке организације Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина 6/IV. 

Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уреднo 
попуњеним пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра 
уредним  ако је потписано од стране одговорног лица и оверено печатом понуђача. 

 

1.10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
Одлука о додели  уговора биће донета у року до десет дана од дана отварања понуда. 
Наручилац задржава право да одустане од избора најповољније понуде ако установи 
да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације. 
 

1.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА - у вези са конкурсном 
документацијом  могу се добити искључиво писаним путем на адресу наручиоца: 
Туристичка организација Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV, на e-

mail: javne.nabavke@vojvodina.travel 

Контакт особа је Јасмина Перишић. 
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3) ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 52 од 

17.01.2020. године, Туристичка организација Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/IV, 

покренула је поступак набавке услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству. 

Предмет ове набавке је опремање сајмова у земљи и иностранству, и то: 
 

Сајмови у земљи:  
                           Сајам и време одржавања Површина 

штанда 

Сајам у Београду, 20.фебруар-23. фебруара 2020. године            134 м² 

Сајам у Нишу,  Апpил 2020. године 30 м² 

Сајам у Крагујевцу, за новембар 2020. године 30 м² 

  Сајам у Новом Саду, 8-10.октобар 2020 године 
 

 
Укупан број квадрата у земљи

            130м2 

Укупан број квадрата у земљи                                                                     
 

            324м2 

 
Сајмови у иностранству:  

 
Сајам и време одржавања Површина 

штанда 

Сајам у Словенији- Љубљана, 29.јануар – 01.фебруар 2020. 
године 
 

30 м² 
 

Сајам у Хрватској- Загреб, 13. март - 15. март  2020. године  20 м² 
 

       Укупан број квадрата у иностранству  50м2 

       Графика на сајмовима у иностранству  

Сајам у Бијељини , април 2020 - графика  50м2 

Сајам у Бања Луци , април 2020- графика  50м2 

    
Укупан број квадрата  и графика у иностранству: 200 m² 

 

Предмет понуде обухвата: 

1) Израду и опремање штанда (конструкција штанда, израда графика, подне облоге, 
намештај, осветљење, аудио-визуелна опрема штанда); 

2) Монтажу и демонтажу штанда; 

3) Шпедицију и транспорт штанда и информативно пропагандног материјала Туристичке 
организације Војводине. 
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Израда и опремање штанда 

Материјали од којих ће поставка бити израђена треба да буду атрактивне текстуре, 
савремени, квалитетно дизајнирани, али и отпорни на оштећења, међусобно лако склопиви и 
расклопиви, како би се могли прилагођавати облику и захтевима штанда а елементи су 
модуларне форме. 
 

Треба предвидети коришћење савремених технологија и презентационе технике тако да се 
оне директно уклопе у укупан дизајн штанда (монитори, пројектори, touch screen, VR, 
информативни стубови и сл). Светлосни ефекти и могућност музичке подлоге треба да 
допринесу укупном комуницирању штанда са посетиоцима сајма и позитивном 
расположењу које треба изазвати код њих. 
 

 

 Монтажа и демонтажа штанда, шпедиција 

Понуђач  је  у  обавези  да  обави  правовремену  и  комплетну  монтажу  и  демонтажу 
целокупног штанда (конструкције, штандовске и аудио визуелне опреме, графике), по 
принципу „кључ у руке“, у складу са роковима градње сајма, а најкасније до 15 часова 
по локалном времену дан пре почетка рада сајма. Понуђач је у обавези да обезбеди 
једно дежурно техничко лице, које ће у случају било какве потребе бити на 
располагању за све време трајања сајма. 
 

Понуђач је у обавези да изврши све радње неопходне за обављање транспорта и шпедиције 
целокупног штанда и пропагандног материјала укључујући и плаћање трошкова насталих 
транспортом и шпедицијом. Пропагандни материјал обухвата пропагандни материјал 
Туристичке организације Војводине и других учесника на штанду, изложбену поставку, 
сувенире који се деле на штанду, храну и пиће за штанд, итд. Тежина пропагандног 
материјала варира од 100-200 кг за пословне сајмове и 500 до 2.000 кг за остале сајмове. 
 

Опис основних садржаја и елемената штанда 

Сајамску поставку треба дизајнирати флексибилно и модуларно, тако да је могуће 
комбиновати различите елементе штанда, у зависности од типа сајма и теме која се 
промовише, као и у зависности од броја учесника и величине изложбеног простора. 
У оквиру изложбеног простора неопходно је предвидети следеће просторне целине и 
елементе: 
 

1. Информативни простор – дуж међуштандовских пролаза које опасују отворени простор 
штанда 

- Информативни пулт и пулт  за  суизлагаче  –  су  пултови  које  ће  користити  сви  

излагачи  на  штанду (дестинације, предузећа, агенције, хотели и cл.). Оквирне димензије 
пулта су  1,0 м дужина x 0.4м ширина x 1,0 м висина, за којим ће радити један информатор 
који треба да седи на високој (барској) столици. На сваком пулту мора да буде постављен, 
најниже у висини очију пролазника, јасно уочљив и препознатљив испис и логотип 
суизлагача. Треба да постоји могућност да се  унутар пулта одлажу материјали. Пултови у 
простору  треба распоредити тако да чине логичне целине и да буду видљиви и лако 
доступни посетиоцима сајма. 

- Високе (барске) столице за информаторе – треба да буду распоређене уз сваки 
информативни  пулт,  а  дизајнерски,  по  облику  и  боји  морају  се  слагати  са 
предложеним дизајнерским решењима за пулт и укупним концептом штанда. 
-       Четворострани информативни тотем димензије 3х2х2 метра, чија највиша ивица несме 
да буде испод 5 метара укупне висине, монтиран на алуминијумској конструкцији (truss 

konstrukcija). 
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2. Пословни простор – у унутрашњости штанда 

- Столови и столице - за радни /пословни/ део штанда који бојом и обликом треба да 
буду у функционалне и уклопљене у изглед штанда, тако да пружају могућност да радни део 
наступа буде одвојен од информативног и презентационог дела активности. Уз сваки сто 
пречника 60 цм, неопходно је да буду предвиђене 3 до 4 столице (све је стандардне висине). 
Потребно је предвидети решења која ће максимално да користе простор, али уз потребу да 
остане довољно отвореног простора за кретање на штанду. Столови и столице треба да буду 
дизајнирани тако да се могу лако померати и склањати у магацински део штанда. 
Уколико  су  пултови  дизајнирани  искључиво  за  информативно-промотивну функцију, 
пожељно је да број столова одговара броју пултова, али их никако не може бити мање од 
трећине броја пултова за суизлагаче. 
Уколико су пултови дизајнирани тако да се на њима могу обављати и пословни састанци, 
број столова може бити и мањи. 
 

3. Презентациони простор 

- Велики екран, димензија најмање 3м х 2м за штандове где је закупљена површина већа 

од 75м² односно најмање 2м х 1,5м за штандове површине између 50м2
 до 75м², са 

одговарајућом припадајућом аудио и визуелном техником за приказивање промотивних 
филмова и одржавање презентација на штанду 

- Бина- издигнута површина намењена за промоцију (да не прелази 10% површине штанда) 
- Аудио опрема ( бежични микрофон, миксета, звучници, појачало и статив за микрофон и 
звучнике) за организовање презентација и других дешавања на штанду, потребно је 2 
активна звучника од минимум 200W 

- Могућност да се пословни део штанда или његов део организује као презентациони 
простор, у коме би посетиоци пратили одговарајуће презентације које се одржавају на 
штанду 

-  Full HD kamera са стативом и камерманом за пренос уживо на лед екран. 
 

4. Сервисни простор 

- Магацински простор – чија величина зависи од величине закупљеног простора, али 
не може бити мања од 3м², мора да садржи полице за одлагање пропагандног материјала и 
чивилук за минимум 30 особа, при чему треба да постоји могућност закључавања и 
обезбеђивање најмање два кључа. У магацину се за време трајања сајма мораjу налазити 
колица за транспорт пропаганднoг материјалa, 2 скалпера за отварање пакета и прибор за 
чишћење подова на штанду. 
 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА: 
Понуђач мора да гарантује професионалност и квалитет свих пружених услуга и послова 
који су предмет ове јавне набавке. 
 

Извршилац   са   обавезује   да   изградњу      сајамских   штандова   обавља   сагласно 
прописима државе у који се налази конкретан сајамски простор, поштујући све захтеве који 
проистичу из обавеза везаних за безбедност, заштиту на раду, противпожарне и друге 
прописе, као и да гарантује безбедност изграђених штандова и по том основу Наручилац не 
може да сноси било какву одговорност. 
 

Начин спровођења контроле квалитета услуга 
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Контролу врше стручне службе Наручиоца. У случају утврђених недостатака у пружању 
услуга , Извршилац  мора исте отклонити одмах или у најкраћем року од констатовања 
неквалитетног пружања услуга. 
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

 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; 

 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; 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

Пословни капацитет: 
 

Право учешћа имају понуђачи који у претходне 2 календарске године (2018. и 2019.) су 
остварили укупан промет, односно извршили услугу која је предмет јавне набавке, укупне 
вредности од 6.000.000,00 динара.  
 

 

Технички капацитети 

Право учешћа имају понуђачи који у свом власништву имају следећу опрему (или по основу 
другог уговора којим доказују доступност опреме): 
 

- да поседује један камион носивости преко 7 тона.   

 

 Кадровски капацитети 

Право учешћа имају понуђачи са минимум два стално запослена или на други начин радно 
ангажована лица са одговарајућим искуством које ће бити ангажовано на реализацији 

уговора.  
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4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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 законских 
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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве да је понуђач 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(Образац изјаве, дат је у оквиру Конкурсне документације).Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
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Пословни капацитет: 
Право учешћа имају понуђачи који у претходне 2 календарске године (2018. и 2019.) су 
остварили укупан промет, односно извршили услугу која је предмет јавне набавке, укупне 
вредности од 6.000.000,00 динара.  
Докази: Референтна листа и потврде референтних купаца/наручилаца. 
 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 
кумулативно и достави доказ. 

 

 

Технички капацитети 

Право учешћа имају понуђачи који у свом власништву имају следећу опрему (или по основу 
другог уговора којим доказују доступност опреме): 
- да поседује једна камион носивости преко 7 тона. 

 

Доказ: очитане саобраћајне дозволе на име понуђача или уговор којим се доказује 
расположивост потребног возила. 
 

Кадровски капацитети 

Право учешћа имају понуђачи са минимум два стално запослена или на други начин радно 
ангажована лица по било ком основу у складу са Законом о раду, са одговарајућим искуством 

који ће бити задужени на реализацији уговора за предметну набавку. 
 

Докази: фотокопија М образаца за стално запослене тражене извршиоце или адекватни 
уговори о делу/уговори о обављању привремених или повремених послова или други уговори 
о обављању послова у предметној јавној набавци. 
 

 

НАПОМЕНА: 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ( „Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 
68/2015), с обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности, чија је 
процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), 
испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем. Изјаве, којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. Тачка 4.) ЗЈН (не доставља доказе из 
члана 77. ЗЈН уз понуду). 
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног/одговорног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 
достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН 
(услови од 1 до 3. ) и услов из члана 75. Став 1. тачка 4)   Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача. 
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ДОКАЗ:  
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН  
у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче). Образац изјаве мора да буде 
потписан од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови 
од 1 до 3. ). Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услов. 
 

ДОКАЗ:  
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН  
у поступку јавне набавке мале вредности. Образац изјаве мора бити пописан од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 
 

Ако понуђач достави Изјаву из члана 77. Став 4. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке 
о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригиналне или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености 
услова.  
 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је 
дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном 
језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на 
страном језику; 

 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 
 

 

2. Начин и рок достављања понуде 

 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Туристичка организација 
Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад, до  27.01.2020. године  до 10.00 часова. 
 

Понуде се подносе у затвореној  и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са назнаком 
“Не отварати – Понуда за набавку услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству“. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и е-mail понуђача 
као и име особе за контакт. 
 

Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 

3. Отварање понуда  
 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 27.01.2020. године  у 10.30 часова. 
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача 

морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања 
понуда. 
 

4. Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора да буде 
сачињена, a посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној 
документацији, односно података који морају бити њихов саставни део 

 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним 
набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за 
подношење понуда и конкурсном документацијом. 
 

Понуда се сачињава у писаном облику или на рачунару, у једном примерку, подноси се 
непосредно или путем поште , на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и 
недвосмислена. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да 
буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – на рачунару или штампаним  
словима, хемијском оловком, и  овлашћено лице понуђача исте потписује  и  печатом 
оверава. 
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. Образац понуде и табеларни део понуде спецификације 

2. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН за понуђача  

 

3. 

Образац трошкова припреме понуда 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 
њихови надокнаду 

4. Образац изјаве о независној понуди 

5. Модел уговора 

6. Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

7. Доказе о испуњености додатних услова на основу члана 76. ЗЈН 

8. Изјаву о достављању менице 

9. Референтну листу и потврде о референци 

 

 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. Образац понуде и табеларни део понуде спецификације 

2. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН за понуђача 

3. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН за подизвођача 

4. Образац трошкова припреме понуда 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 
њихови надокнаду 

5. Образац изјаве о независној понуди 

6.  Модел уговора 

7. Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

8. Доказе о испуњености додатних услова на основу члана 76. ЗЈН 

 

 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА-  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
 

1. Образац понуде и табеларни део понуде спецификације 

2. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН за понуђача 

3. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. .ЗЈН за чланове групе 
понуђача-члана групе понуђача 

4. Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

 

5. 

Образац трошкова припреме понуда 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 
њихови надокнаду 

6. Образац изјаве о независној понуди 

7. Модел уговора 

8. Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

9. Доказе о испуњености додатних услова на основу члана 76. ЗЈН 

 

Начин  попуњавања образаца датих  у  конкурсној  документацији:  
 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно 
подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена. 
Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање.  
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Потписивањем понуде понуђач се у потпуности изјашњава да је у потпуности разумео  и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и 
исправљене коректором  или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног 
лица које је потписало понуду. 
 

5. Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или 
више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико 
је предмет јавне набавке обликован у више партија 

 

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија). 
 

6. Обавештење о могућности подношењапонуда са варијантама, уколико је 
подношење   такве понуде дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. Никакав предлог у том погледу неће бити 
размотрен. 

 

7. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре 
истека рока за подношење понуда. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: 
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 

Булевар Михајла Пупина 6/IV  
Нови Сад 

 

са назнаком: 
- „Измена понуде за јавну набаву услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству, број:ЈНМВ-01/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

- „Допуна понуде за јавну набаву услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству, број:ЈНМВ-01/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

- „Опозив понуде за јавну набаву услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству, број:ЈНМВ-01/2020-НЕ ОТВАРАТИ” или 

- „Измена и допуна понуде за јавну набаву услуге опремање простора на сајмовима у земљи 
и иностранству, број:ЈНМВ-01/2020– 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. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском 
износу, а не у процентима.  
 

8. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 
да  учествује у  заједничкој   понуди или као подизвођач, нити да учествује у 
више заједничких понуда 
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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 да учествује у више заједничких понуда. 
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове 
подтачке (став 4. члан 87.ЗЈН). 
 

9. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања 
наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 

Понуђач је дужан да у конкурсној документацији- понуди наведе да ли ће извршење јавне 
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити    већи од 50% као и 
део предмета набавке који ће извршити прекo подизвођача.  
 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен 
између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 
 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености  условa. 
Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да 
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 
 

10. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све   учеснике у 
заједничкој понуди. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана 76.ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 
Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за 
примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у 
име и за рачун групе понуђача. 
У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке 
(Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи 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 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
 

 

11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

11.1.Захтеви у погледу начина и услова плаћања  
  

Начин  плаћања:вирмански, на рачун понуђача.  
Наручилац ће Извршиоцу плаћања вршити сукцесивно, по завршетку сваког сајма, на основу 
испостављених рачуна за пружене услуге.  
Наручилац не одобрава аванс.  
 

Рок плаћања: не може бити краћи од 15 дана, ни дужи од 45 дана, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  
 

Рок за реализацију набавке:  

По принципу „кључ у руке“, у складу са роковима градње сајма, а најкасније до 15 
часова по локалном времену дан пре почетка рада сајма  
 

           11.2. Захтеви у погледу рока важења понуда 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном  облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

11.3. Трошкови припремања понуде 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова. 
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца, 
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 
 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 
 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за 
подношење понуде објављен на страном језику 

 

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 
смислу става 4. члана 57.ЗЈН 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
и у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 

14.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;    

 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави, као средство финансијског обезбеђења: меницу 
за озбиљност понуде и изјаву за меницу за добро извршење посла, и то: 
 

за озбиљност понуде: 
 потписану и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини 

од 10% вредности понуда са ПДВ-ом, са роком важења 30 радних дана од дана јавног 
отварања понуда, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, 

Наручилац ће меницу за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима: 
 ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, 
 

за добро извршење посла 

 изјаву да ће приликом закључивања уговора, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла положити потписану и оверену сопствену бланко меницу 
са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са 
роком важности 30 дана дуже од дана истека  рока за коначно извршење посла, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (Образац 6). 

 

15. Стручна оцена понуда 

 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 
понуде 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, 
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б)  Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке документације, 
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 

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 који није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

16. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите  
поверљивости  података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 

 

Наручилац  ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико 
се поверљивим сматра само одређен податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  поменути 
начин.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 
истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 

17. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација 
у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, 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 пет 
дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне 
документације, одговор  објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  
Туристичка организација Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад; на e-

mail:javne.nabavke@vojvodina.travel са  напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
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појашњењима конкурсне документацијe за jавну услуге опремање простора на сајмовима у 
земљи и иностранству за представљање Туристичке организације Војводине. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 
Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 

18. Обавештење о начину  на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно 
његовог   подизвођача 

 

Наручилац може  да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, оцењивању и рангирању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача, сходно члану  93. Закона о јавним набавкама. 
 

19. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор  
 

Елемент критеријума је најнижа понуђена цена. 
 

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

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, одлучујући фактор ће бити ко 
је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања избор 
Понуђача ће се извршити жребањем.      

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 кутију, из које ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.  
 

21. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје 
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења 
понуда 

 

Понуђач је обавезан да достави изјаву, која је саставни део конкурсне документације,  да се 
при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају  
забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда (чл. 75. ст. 2. 
Закона).   
Понуђач је у обавези да достави Изјаву у смислу претходног става и то на Обрасцу изјаве 
која је саставни део ове конкурсне документације. 
 

22. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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23. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније 
закљученим уговорима (негативне референце) 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди   
     обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ  може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у    

  поступку  јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  
     уговореном року; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата  
      на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују    
      облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису  
     означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.   

 

 

24. Обавештење о начину и року подношења захтева  за заштиту права понуђача и 
навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења 
захтева дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице. 
Захтев за заштиту права подноси се  Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно 
или поштом  препоручено са повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне   набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије   одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,  
најкасније у року од 2 (два) дана од дана   пријема захтева за заштиту права. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина  позива за 
подношење понуда или  конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца  три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, 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  захтева из става 3. члана 149. ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у  поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту  права, ако Републичка комисија за 
заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике  
 

Србије уплати таксу од: 
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 
набавка обликована по партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара; 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
 

25. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања понуда. 
 

26. Обавештење да ће уговор бити достављен у року од осам дана од истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 

 

Наручилацможе закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели 
уговора и ако је у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев 
за заштиту права одбачен или одбијен. 
У складу са чланом 112. став 2.  тачка 5). ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, 
наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева заштиту права. 
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за 
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење 
захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

 

27. Одлука о обустави поступка јавне набавке 

 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора . 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
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28. Трошкови припремања понуде 

 

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

 

     29. Измена уговора о јавној набвци 

 

Површина штанда за конкретан сајам, може бити већа или мања у односу на 
површине дате у члану 1. овог уговора, о чему је Наручилац дужан да благовремено, 

најкасније 30 дана пре дана отпочињања сајма,  обавести Извршиоца. 
 

Уколико Наручилац,  планира већу површину штанда за поједине сјмове, односно 

има потребу за  већим обимом услуга који су предмет овог поступка, Наручилац може 

након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности овог уговора о чему ће се 

сачинити анекс уговора. 

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом , важи Закон о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 
86/2015)    

 

 

                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВУ УСЛУГЕ ОПРЕМАЊE ПРОСТОРА НА 
САЈМОВИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, ЈНМВ-01/2020;   

БРОЈ:___________ ОД____________ 

6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име:   
 

 

 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 

 

Облик  
организовања 

 

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Контакт особа: 
Име и презиме 

 

Број телефона  

Одговорно лице 

(име и презиме) 
 

 

Овлашћено лице за 
потписивање уговора 
лице 

(име и презиме) 

 

 

Интернет страница на 
којој су докази из члана 

77. ЗЈН јавно доступни 
(уколико се не 
достављају уз понуду): 
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6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

 

САМОСТАЛНО 

 

КАО ЗАЈЕДНИЧКА 
ПОНУДА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА* 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8.   

 

*Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди 

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Назив и седиште 
подизвођача 

Проценат укупне вредности 
набавке која ће се поверити 
подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Напомена:Уколико се подноси заједничка понуда, као обавезни прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачи из групе 
понуђача. 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезни прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима. 
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6.3. ЦЕНА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАЛИ 
ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Понуђач је у обавези да попуни све ставке у Обрасцу финансијске понуде и структуре 

цене, у супротном  понуда ће бити неисправна. 
ПОНУДА БРОЈ:_______________________ од____________________________________ 

1. Опремање сајма у Београду који се одржава у периоду од 20. фебруара до 23. фебруара 
2020. године. 

Спецификација 

Једини
ца 

мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ (под, 
зидови,остава, пултеви бели 
универ високи сјај у 
комбинацвији са плавим) m2 180   

 

   

Подконструкција пода (штафла и 
сирова иверица) m2     134   

 

   

РАСВЕТА-рефлектори 35w kom 20   

 

   

BRENDING/ Фолија мат или 
високи сјај m2      120   

 

   

ПУЛТОВИ Kom. 5   

 

   

СТОЛИЦЕ Kom. 20   

 

   

СТОЛОВИ Kom. 5   

 

   

Клуб сто Ком. 3     

Беле фотеље Ком.        12     

СЛОВА СТИРОДУР Kom. 60   

 

   

ПЛАТФОРМА ЗА БИНУ 
ВИСИНЕ 0,4m; димензије 

3,5x2m; završni sloj бели или 
плави универ m2 8   

 

   

БАРСКЕ СТОЛИЦЕ Kom. 10   

 

   

Mикрофони са стативом kom 6   

 

   

Mиксета минимум 4 канала Kom 1   

 

   

Full HD камера sа стативом и 
kамерманоим 

Kom. 

1     

 Lед екран  3mx2m (модули 
64x64, дебљина 8 цм, смд 3in1 
технологија, pitch p10) 

Kom. 

1 

  

   

Активан звучник 200W  са 
стативом 

Kom. 

2 

  

   

Опрема оставе (мини кухиња, 
полице, фрижидер, корпе за 
sсмеће, вешалице) 

Kom. 

1     

Цвеће украсно за пултеве и 

столове 

Kom. 

10     

МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА 
ШТАНДА 

Kom. 

1 

  

   

ШПЕДИЦИЈА И ТРАНСПОРТ 
ШТАНДА И ИНФОРМАТИВНО 
ПРОПАГАНДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

Kom. 

1 

  

   

СПРАТНА МЕТАЛНА  
КОНСТРУКЦИЈА 

М2 

       36     

СТЕПЕНИШТЕ ДРВЕНО са 
оградом 

КОМ 

        1     

ОГРАДАна спрату ОД 
ПЛЕКСИГЛАСА МУТНОГ 

КОМ 

        1     

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
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УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

Скица сајма у Београду 

 

 

 

 

 

 

2. Опремање сајма у Љубљани који се одржава у периоду од 29.јануар – 01.фебруар 2020. 

године 

 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

ПУЛТОВИ Kom. 8   

 

   

СТОЛИЦЕ Kom. 12   

 

   

СТОЛОВИ Kom. 3   

 

   

СЛОВА STIRODUR Kom. 25   

 

   

СТОЛАРСКИ РАДОВИ ( под, 
зидови, остава, пултеви- 

универ бели високи сјај) 

 

 

m2        90   

 

   

Подконструкција пода 
(штафла и сирова иверица 

 

m2 30     

БАРСКЕ СТОЛИЦЕ Kom. 8   

 

   

БРЕНДИРАНЈЕ –фолије 
самолепљиве ПВЦ за пултеве 

 

 50   
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и зидове  m2 

LCD TV 55” ЕКРАН   Kom. 1 

  

   

Опрема оставе(полице , 
фрижидер, kорпе за смеће,  
вешалице) 

ком 

1 

  

   

POLICE U OSTAVI 0,5metara 

dubine 

kom 

21     

Reflektori Kom. 10     

Dekoracija cveće za pulteve Kom. 8     

VRATA od ostave 2m x 1m Kom 1     

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ШТАНДА 

Kom. 

1 

  

   

ШПЕДИЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ ШТАНДА И 
ИНФОРМАТИВНО 
ПРОПАГАНДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

Kom. 

1 

  

   

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Конкурсна документација за набавку услуге опремање простора на сајмовима у земљи и иностранству у 
поступку јавне набавке мале вредности  

број ЈНМВ-01/2020 

30 

 

 

 

3. Опремање сајма у Загребу који се одржава у периоду од 13.март – 15. март 2020. године 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ (под, 
зидови,остава, пултеви или 
универ високи сјај) m2 

80 

  

 

   

Подконструкција пода 
(штафла и сирова иверица) m2 

20 

  

 

   

РАСВЕТА рефлектор 35w ком 10   

 

   

ПУЛТОВИ Kom. 6   

 

   

СТОЛИЦЕ Kom. 8   

 

   

СТОЛОВИ Kom. 2   

 

   

СЛОВА STIRODUR Kom. 22   

 

   

Брендиранје ( самолепљива 
ПВЦ фолија за зидове и 
пултеве) m2 

 

 

35   

 

   

БАРСКЕ СТОЛИЦЕ Kom. 6   

 

   

Oпрема оставе  (полице, 
фрижидер, kорпе за смеће, 
чивилуци)) 

Ком. 1 

    

Декорација цвеће за пултеве Ком. 6     

LCD TV 42“ Kom. 1     

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ШТАНДА 

Kom. 

1 

  

   

ШПЕДИЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ ШТАНДА И 
ИНФОРМАТИВНО 
ПРОПАГАНДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

Kom. 

1 

  

   

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 
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4. Опремање сајма у Нишу који се одржава у периоду ,  април 2020. године 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ (под, 
зидови,остава, пултеви или 
универ високи сјај) m2 

      

 

       98   

 

   

Подконструкција пода 
(штафла и сирова иверица) m2 

30 

    

РАСВЕТА reflektori 35w kom 8   

 

   

ПУЛТОВИ Kom. 10   

 

   

СТОЛИЦЕ Kom. 16   

 

   

Брендиранје- самолепљива 
ПВЦ фолија за пултеве и 
зидове  

m2 50 

  

 

   

СТОЛОВИ Kom. 4   

 

   

СЛОВА STIRODUR Kom. 11   

 

   

VRATA od ostave Kom 1   

 

   

БАРСКЕ СТОЛИЦЕ Kom. 10   

 

   

POLICE u ostavi 0,5m dubine Kom. 6   

 

   

Oprema ostave (police, frižider, 
korpe za smeće, čiviluke) 

Kom 1 

  

   

LCD TV 42” Kom. 1     

Dekoracija cveće Kom. 10     

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ШТАНДА 

Kom. 

1 

  

   

ШПЕДИЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ ШТАНДА И  
ИНФОРМАТИВНО 
ПРОПАГАНДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

 

 

ком  

 

1 

  

   

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 
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5. Опремање сајма у Крагујевцу који се одржава током новембра 2020. године 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ (под, 
зидови,остава, пултеви или 
универ високи сјај) m2 

100 

  

 

   

Подконструкција пода 
(штафла и сирова иверица) m2 

30 

  

 

   

РАСВЕТА reflektori 35w kom 10   

 

   

ПУЛТОВИ Kom. 8   

 

   

СТОЛИЦЕ Kom. 16   

 

   

Брендиранје –самолепљива 
фолија зазидове и пултеве 

m2 50 

  

 

   

СТОЛОВИ Kom. 4   

 

   

СЛОВА STIRODUR Kom. 11   

 

   

VRATA od ostave Kom 1   

 

   

БАРСКЕ СТОЛИЦЕ Kom. 8   

 

   

Полице у остави 0,5м дубине  m 6   

 

   

Oпрема оставе (полице, 
фрижидер, корпе за смеће, 
вешалице) 

Kom 1 

  

   

LCD TV 42” Kom 1     

Декорација цвеће Kom. 8     

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ШТАНДА 

Kom. 

1 

  

   

ШПЕДИЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ ШТАНДА И 
ИНФОРМАТИВНО 
ПРОПАГАНДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

Kom. 

1 

  

   

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 
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6. Опреманје штанда на сајму у Новом Саду који се одржава од 8-10.октобра 2020. 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

Столарски радови 
(Постављање пода од 
ламината) m2 

 

 

130   

 

   

Израда оставе 5мx3м) у 
Оцтанорм конструкцији 
облагање у траке од белог 
универа ширине 50цм m2 

 

15 

  

 

   

РАСВЕТА reflektori 35w kom 30   

 

   

ПУЛТОВИ ОЦТАНОРМ  
КОНСТРУКЦИЈИ  Kom. 

        

       20   

 

   

СТОЛИЦЕ Kom.        80   

 

   

ФРИЗ око штанда са 
натписним плочама од белог 
универа  

 

м 

       

       46 

    

Брендирање- фолије ПВЦ за 
зидове и пултеве  

m2 80 

  

 

   

СТОЛОВИ Kom. 20   

 

   

СЛОВА СТИРОДУР Kom. 22   

 

   

ВРАТА ОД ОСТАВЕ Kom 2   

 

   

БАРСКЕ СТОЛИЦЕ Kom. 20   

 

   

ПОЛИЦЕ У ОСТАВИ 0,50 М 

ДУБИНЕ 

m 12 

  

 

   

ОПРЕМА ОСТАВЕ (мини 
кухиња, фрижидер, бојлер 
судопер, корпе за отпатке, 
вешалице 

Kom 1 

  

   

ЛЦД ТВ  43” Kom 2     

ДЕКОРАЦИЈА ЦВЕЋЕ Kom. 20     

МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ШТАНДА 

Kom. 

1 

  

   

ШПЕДИЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ ШТАНДА И 
ИНФОРМАТИВНО 

Kom. 

1 
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ПРОПАГАНДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

7. Сајам у Бијељини , април 2020. 
 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

Припрема, израда , монтажа 
графике на ПВЦ фолији m2 

 

50   

 

   

Превоз  1   

 

   

Дневнице kom 2   

 

   

Ноћење ком 2   

 

   

       

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 

  

  

 

 

8. Сајам у Бања Луци, 3-4.април 2020. 
 

Спецификација 
Једини
ца мере 

Количина 

Цена/ 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Цена/ 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Вредност са 
ПДВ-ом 

Припрема, израда, монтажа 
графике  m2 

 

50   
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Превоз  1   

 

   

Дневнице  kom 10   

 

   

Ноћење m 6   

 

   

       

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

УКУПНО СА ПДВ-ом 

  

  

 

 
Назив сајма Укупна цена   

без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-

ом 

Сајам у Београду од 20. фебруара до 23. 

фебруара 2019. године 

 

 
 

 

Сајам у Нишу током априла  2020. године 

 

 
 

 

Сајам у Крагујевцу током новембра 2020. 

године 

 

  

Сајам у Новом Саду 8-10.октобар 2020.   

Сајам у Бијељини током априла (израда и 
постављање графике ) 

  

Сајам у Бања Луци током априла (израда и 
постављање графике )  

  

Сајам у Љубљани од 29. јануара до 01. 

фебруара 2020. године 

 

  

Сајам у Загребу од 13. марта до 15. марта 

2020. године 

 

  

 
Укупанно за све сајмове без ПДВ-а 

 

 
Укупанно за све сајмове са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања: ______дана, по завршеној реализацији после сваког сајма 
појединачно, у законском року од (15 до 45 дана). 
 

 

Рок важења понуде:_________________________(сходно члану 90. Закона о јавним 
набавкама, минимум је 30 дана од јавног отварања понуда). 
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Дана, ________________ године 

  

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
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6.4 ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуге опремање простора на 
сајмовима у земљи и иностранству за представљање Туристичке организације Војводине, 
објављеним на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници www.vojvodina.travel 

дана 17.01.2020. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, односно да 
подносимо заједничку понуду. 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА: 
 

Пословно име:   
 

 

 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 
 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне 
квалификације лица која 
ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 
извршење уговора: 
 

 

Понуђач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

2. ЧЛАН ГРУПЕ: 
 

Пословно име:   
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Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне 
квалификације лица која 
ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 
извршење уговора: 
 

 

Понуђач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

3. ЧЛАН ГРУПЕ: 
 

Пословно име:   
 

 

 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 
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Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне 
квалификације лица која 
ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 
извршење уговора: 
 

 

Понуђач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

 

    

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  

  

    
Напомена: 
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи 
који подносе заједничку понуду. 
-Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача се не 
попуњава и не доставља уз понуду. 
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњав и потписује лице одређено Споразумом 

- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац Општи подаци о сваком понуђачу из члана групе 
понуђача се може умножити. 
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6.5. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуге опремање простора на 
сајмовима у земљи и иностранству за представљање Туристичке организације Војводине 
објављеним на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници www.vojvodina.travel 

дана 17.01.2020. године, изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем. 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1: 
 

Пословно име:   
 

 

 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 
 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Проценат укупне 
вредности набавке који ће 
понуђач поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који 
ће понуђач извршити 
преко подизвођача: 
 

 

Подизвођач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2: 
 

Пословно име:   
 

 

 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта  
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(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 
 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Проценат укупне 
вредности набавке који ће 
понуђач поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који 
ће понуђач извршити 
преко подизвођача: 
 

 

Подизвођач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

 

    

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  

  

    
Напомена: 
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем. 
-Ако понуђач не наступа са подизвођачем Образац Општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља 
уз понуду. 
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњав и потписује овлашћено лице понуђача 

- Уколико има више подизвођача Образац Општи подаци о сваком подизвођачу се може умножити. 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12,  14/2015 и 
68/2015), те Одлуке  о додели уговора бр._______ од ___________.године, закључује се 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  УСЛУГЕ ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА САЈМОВЕ У ЗЕМЉИ 
И ИНОСТРАНСТВУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

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 с једне стране и 

2) ИСПОРУЧИЛАЦ: 
_______________________________из_______________________, 

____________________________, матични број _________________ ПИБ 
____________________, (у даљем тексту: Испоручилац) које заступа 
________________________  с  друге стране 

 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности опремање 
простора на сајмовима у земљи и иностранству за представљање Туристичке организације 
Војводине, редни број ЈНМВ-01/2020. 
- да је Испоручилац дана _______ (попуњава понуђач) 2020. године за доставио понуду број 
___________ (попуњава понуђач) од _______ (попуњава понуђач) 2020. године, која у 
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која је саставни 
део Уговора; 
- да је Наручилац применом критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о  додели 
уговора број:               од                              2020. године, којом је Уговор доделио 
Испоручиоцу. 
 

Члан 2. 
 Предмет овог Уговора је набавка услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству за представљање Туристичке организације Војводине  у складу са пројектним 
задатком датим у конкурсној документацији и то: 

Назив сајма Укупна цена   
без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-

ом 

Сајам у Београду од 20. фебруара до 23. 

фебруара 2019. године 

 

 
 

 

Сајам у Нишу током априла  2020. године 

 

 
 

 

Сајам у Крагујевцу током новембра 2020. 

године 

 

  

Сајам у Новом Саду 8-10.октобар 2020.   
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Сајам у Бијељини током априла (израда и 
постављање графике ) 

  

Сајам у Бања Луци током априла (израда и 
постављање графике )  

  

Сајам у Љубљани од 29. јануара до 01. 

фебруара 2020. године 

 

  

Сајам у Загребу од 13. марта до 15. марта 

2020. године 

 

  

 

Укупанно за све сајмове без ПДВ-а 

 

 
Укупанно за све сајмове са ПДВ-ом 

 

 

Члан 3. 
 Укупно уговорена цена услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству за представљање Туристичке организације Војводине износи: 

 

________________________________________ динара без ПДВ-а 

 

(словима:_________________________________________________________________) 

Односно 

 

________________________________________ динара са ПДВ-ом 

 

(словима:_________________________________________________________________) 
 

Члан 4. 
 Укупно уговорену цену из члана 3. овог уговора Наручилац ће уплатити на текући 
рачун Испоручиоца број: _______________________, отворен код: _______________. 
 Наручилац ће уговорену цену платити у року од ______дана од дана завршетка сајма. 
 

Члан 5. 
 Извршилац  се обавезује да главну тему сајма и коначан изглед штанда за сваки сајам, 

дефинише у сарадњи са Наручиоцем.  

 Извршилац са обавезује да  изградњу сајамских штандова обавља сагласно законским 
прописима државе у којој се налази конкретан сајамски простор, поштујући све захтеве који 
проистичу из обавеза везаних за безбедност, заштиту на раду, противпожарне и друге 
прописе, као и да гарантује безбедност изграђених штандова и по том основу Наручилац не 
може да сноси било какву одговорност. 
 Извршилац  се обавезује да све неопходне радове на поставци и монтажи  штанда, у 
складу са одредбама овог уговора, заврши до 15 часова дан пре отварања сајма,   а 
демонтажу одмах по затварању манифестације. 
Понуђач је у обавези да обезбеди једно дежурно техничко лице, које ће у случају било 
какве потребе бити на располагању за све време трајања конкретног сајма. 

 

Члан 6. 
 Средство финансијског обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих 
обавеза је меница за добро извршење посла и евентуалну накнаду штете, коју треба 

доставити наручиоцу  у тренутку закључења уговора. Меница мора бити потписана и 
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оверена са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са 
роком важности 30 дана дуже од дана истека  рока за коначно извршење посла, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
  Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство 

обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу 

(одложни услов), а Наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље 

рангираним понуђачем. 

  Уколико услуге не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора, 

Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Активирање  средства  обезбеђења  не  искључује  право  Наручиоца  на  потпуну 
накнаду штете. 

Члан 7. 
 Уколико  у  периоду  важења  уговора  наступе  околности  које  се  нису  
могле предвидети у моменту закључења уговора, Наручилац може   да   одустане од 

учешћа на неком  сајму,  уз  обавезу  да  обавести  Извршиоца  најкасније  у  року  од    
30  дана  пре одржавања односног сајма. 
Извршилац не може да фактурише цену израде штанда за сајам од кога је Наручилац 
одустао. 
 Површина штанда за конкретан сајам, може бити већа или мања у односу на 
површине дате у понуди о чему је Наручилац дужан да благовремено, најкасније 30 дана 

пре дана отпочињања сајма,  обавести Извршиоца. 

 Уколико су површине штанда за конкретан сајам веће или мање у односу на 
уговорене површине, укупна цена биће увећана или умањена по квадарату штанда у 

износу од 0,75% од уговорене цене из члана 2. за конкретан штанд, по једаном квадрату. 

 Уколико је површина штанда за конкретан сајам већа у односу на уговорену 
површину из овог уговора, Уговорне стране ће о томе сачинити анекс уговора, којим 

ће дефинисати цену у складу са ставом 2. овог члана. 

Уколико је површина штанда за конкретан сајам нижа у односу на уговорену површину из 

овог уговора, Извршилац је дужан да нижу цену фактурише у испостављеном рачуну. 

 

Члан 8. 

 Извршилац се обавезује да послове из члана 2. овог уговора, изврши у складу са 
правилима струке, професионално и ажурно. 
 Извршилац мора да гарантује професионалност  и квалитет свих пружених услуга и 
послова који су предмет ове јавне набавке. 

 Контролу врше стручне службе Наручиоца. У случају утврђених недостатака у 
пружању услуга , Извршилац  мора исте отклонити одмах или у најкраћем року од 
констатовања неквалитетног пружања услуга 

 

Члан 9. 

 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно. 
 Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду решени споразумно 
надлежан је суд стварне надлежности у Новом Саду. 
 

Члан 10. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 Уговор састављен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој страни припада 
по 2 (два) примерка. 
 

       ЗА ИСПОРУЧИОЦА               за Наручиоца  - директор 
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___________________________                       ______________________________ 

                                                                                       др Наташа Павловић 
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Образац 1 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: 
_______________________________________________________________, доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ-01/2020, 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. 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 



 

Конкурсна документација за набавку услуге опремање простора на сајмовима у земљи и иностранству у 
поступку јавне набавке мале вредности  

број ЈНМВ-01/2020 

47 

 

 

Образац 2 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Одговорно/овлашћено 
лице: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач   ___________________________________________ матични број  _______ , у 
поступку јавне набавке  мале вредности услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрованкод надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

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

3) 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 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

 

 

 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печато 
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Образац 3 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача:  

Адреса седишта:  

Одговорно/овлашћено 
лице: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 

 

 

Подизвођач  __________________________________________из _________________ 

Адреса _______________________________________, матични број_____________,у 

поступку јавне набавке  мале вредности услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Да је регистрованкод надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

4) да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема  забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда 
(чл.75.ст.2. Закона) 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Образац 4 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Одговорно/овлашћено 
лице: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

 

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 
68/15),___________________________________(име и презиме), у својству 
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, даје:  
 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

 

 

 

да је понуду за јавну набаву услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 
иностранству, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
       

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА понуђача да је  поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Одговорно/овлашћено 
лице: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), ____________________________(име и презиме), у својству 
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, даје следећу:  
 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујемо да смо при састављању понуде за јавну набаву услуге опремање простора на 
сајмовима у земљи и иностранству, број ЈНМВ-01/2020, наручиоца Туристичка организација 

Војводине, Нови Сад, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  

  

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 6. 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Одговорно/овлашћено 
лице: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом закључења 
уговора, као средство финансијског обезбеђења положити: 

 

 

 потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив 
наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем за добро извршење посла у 
висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дуже од 
дана истека  рока за коначно извршење посла, евидентирану у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
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Помоћни обрасци 

 

 

 

 

 

 

Пошиљалац:  
 

Адреса:  
 

Број телефона:  
 

Особа за контакт:  
 

 

 

 

Адреса Наручиоца:  
 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 6/IV 

21 101 НОВИ САД 
 

 

 

,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набаву услуге опремање простора на сајмовима у 
земљи и иностранству, број: ЈНМВ-01/2020“ 
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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 за јавну 
набавку услуге опремање простора на сајмовима у земљи и иностранству, број:ЈНМВ-

01/2020 Наручиоца Туристичка организација Војводине, дана 
__________________________у просторијама наручиоца. 
 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  - 

ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

 
 
 
 

У вези са јавном набавком ЈНМВ -01/2020.
 

 
 
 
 

Ред. 
број 

 
 
 

1. 

 

 
 
 
 

Референтни 

Наручилац-купац 

 
 

 
 
 
 
Број фактуре предмета

 

 

 

 

Вредност 
радова без 

ПДВ-а  

 
 
 
 
 

Лице за контакт 
(име и презиме, број 

телефона)

 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

 
 

М.П. 
____________________________ 

 

потпис овлашћеног лица 
 
 
 

 
Напомена: За сваког од референтних наручилаца-купаца, наведеног на овој листи, потребно је приложити 

потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и потписану  од  стране  

референтног  наручиоца-купца.  У  случају  да  је  број  уговора  већи  од  10, образац треба копирати у 

довољном броју примерака.
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. ЗЈН – референтни наручилац/купац издаје 

         ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом се потврђујемо да је понуђач ___________________________, као самостални 

испоручилац/извршилац или носилац заједничке понуде извршио услуге на основу 

закључених уговора, у вредности: 

 
1. __________________________  (без пдв-а) у претходне две године (2018. и 2019. 
године) 

 

Извођач се показао као добар привредник у погледу квалитета производа, 

квалитета услуга, поштовања рокова, односно испуњавао је све обавезе из 

уговора. 

Потврда се издаје на захтев   _________________________ ради учешћа у 

поступку јавне набавке Туристичке организације Војводине, ЈНМВ- 01/2020. – 

Услуге опремање простора на сајмовима у земљи и иностранству. 

 
Место и датум:    

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 
 

                                                        Давалац изјаве: 

 
М.П.    

 

                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник  
п р е д а ј е  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ___________ 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 
ПРАВНО ЛИЦЕ:  

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 
Туристичка организација Војводине 

Седиште и адреса: 
 

Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина бр. 6/IV 

Матични број: 
 

08820988 

Порески број: 
 

102787412 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 
            Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је 
менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуге опремање простора на сајмовима у 
земљи и иностранству, број: ЈНМВ-01/2020, Наручиоца Туристичка организација Војводине,  . 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења 
понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 
односи менично овлашћење на износ од ________________________________________ (словима: 
________________________________________________________________________) што 
представља 10% са ПДВ-ом од износа вредности понуде коју је Менични дужник поднео.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног 
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 
донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође 
до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 
евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
Датум  издавања    
овлашћења:  
                                                                                 М.П.    ________________________        
                                                                                               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                         меничног дужника 
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