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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
                                   Број: 133-404-/2015-01 П5 

                                   Датум: 11.03.2015. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – изнајмљивање и опремање простора-
штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијама , које организује 

Новосадски сајам у 2015. години,  обликовану у више истоврсних целина 
(партија) и то од 1-7 

 

                  Ред.бр.  ЈН ППБОПЗПП 1.1. 5. /2015 
 

ПАРТИЈА 5- изнајмљивање и опремање простора-штанда у 
сврху наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине на 23. Међународном 

сајму „Еко свет“, који се одржава у Новом Саду у периоду од 
07. до 11. октобра 2015 године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација 

објављени на Порталу ЈН и интернет 

страници Наручиоца 

 11.03.2015 године 

Рок за подношење понуде 27.03.2015 године до 10.00 часова 

Јавно отварање понуда 27.03.2015 године до 10.30 часова 
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 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник 

РС“,бр.124/2012 и 14/2015) и члана 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (Службени гласник РС“,бр.29/2013 и 103/2013), а у вези са 

Одлуком о покретању  поступка јавне набавке број: 133-404-80/2015-01-01 од 

11.03. 2015. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке 

образована Решењем покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 

равноправност полова број: 133-404-80/2015-01-02 од 11.03 2015. године 

п р и п р е м и л а  ј е 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара – изнајмљивање и опремање простора-штанда у 

сврху наступа на сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам 

у 2015. години,  обликовану у више истоврсних целина (партија)  од 1-7 и то за: 

 

  

ПАРТИЈА5- изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине на 23. Међународном 

сајму „Еко свет“, који се одржава у Новом Саду у периоду од 

07. до 11. октобра 2015. године  
  

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА ( ред. бр. ППБОПЗПП 1.1.5. /2015) 

                                           
 

 Конкурсна документација садржи: 

1) опште податке о набавци: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 

(2) врста преговарачког поступка и основ за примену 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација у преговарачком 

поступку из члана 35. став 1. тачка 1) Закона 

(7) контакт (лице или служба) 

 

2) податке о предмету јавне набавке: 

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

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

ознака из општег речника набавке  

 

3) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину 

и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4) техничку документацију и планове 

 

5) услове за учешће  у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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6) елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 

7) упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

8) образац понуде 

 

9) образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

 

10) образац трошкова припреме понуде 

 

11)образац изјаве о независној понуди 

 

12) други елементи који су неопходни за припрему понуде (образци) 

- Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 
 

 

 

         

 

  

 

                                                                                      КОМИСИЈА: 

 

         

1.Нада Радуловић, члан 

 

              ___________________ 

             2.Весна Морача, члан  

 

              ___________________ 

    3.Јово Јовановић, члан 

 

              ____________________ 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Аутономна Покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и равноправност полова 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 

(2) врста преговарачког поступка и основ за примену: 

За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда у сходно члану 36. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама, где је наведено да наручилац може спроводити 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због 

техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 

одређени понуђач. 

 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

Предмет јавне набавке је набавка добара –  изнајмљивање и опремање 

простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијама, које 

организује Новосадски сајам у 2015. години,  обликована у више истоврсних 

целина (партија) од 1-7. 

 ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

 (4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

У предметном поступку  се  не ради о резервисаној јавној набавци 

 

(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација у 

преговарачком поступку из члана 35. став 1. тачка 1) Закона: 

У предметном поступку се не спроводи електронска лицитација. 

 

(7) контакт (лице или служба): 

Контакт лице  у предметном поступку: 

-  Весна Морача, тел:021/487 4862 

е-маил: vesna.moraca@vojvodina.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natasa.nadj@vojvodina.gov.rs
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

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

набавке 

Опис предмета набавке: изнајмљивање и опремање простора-штанда у 

сврху наступа на сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам 

у 2015. години,  обликовану у више истоврсних целина (партија), од 1-7 

  

ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, 

назив и ознака из општег речника набавке  

Предмет јавне набавке је обликован по партијама од 1 до 7 и то: 

 

           Партија 1 - Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за  културу и јавно информисање на 21. 

Међународном сајму „Салон књига и арт експо“ који се одржава у Новом Саду у 

периоду од 18. до 25. априла. 2015. године  

ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

  Партија 2 - Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 

равноправност полова и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство на 82. Међународном пољопривредном сајму, који се 

одржава у Новом Саду у периоду од 09. до 15. маја 2015. године 

ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

                             Партија 3 - Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског  секретаријата за привреду, запошљавање и 

равноправност полова и Туристичке организације Војводине на 48. 

Међународном сајму туризма, који се одржава у Новом Саду у периоду од 08. 

до 10. октобра 2015. године 

  ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

  Партија 4 -  Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 

равноправност полова на 6. Међународном сајму коњарства и серсана, који се 

одржава у Новом Саду у периоду од 08. до 10. октобра 2015. године 

  ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

          Партија 5- Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине на 23. Међународном сајму „Еко свет“ који се одржава у 

Новом Саду у периоду од 07. до 11. октобра 2015. године  

 ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

             Партија 6- Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 

равноправност полова, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне 

сировине и Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу 

на 9. Међународном сајму инвестиција „ИНВЕСТЕКСПО“, који се одржава у Новом 

Саду у периоду од 27. до 29. октобра. 2015. године 

 ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 
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Партија 7 - Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице на 12. Међународном сајму 

образовања „ПУТОКАЗИ“ који се одржава у Новом Саду у периоду од 19. до 20. 

новембра  2015. године 

ознака из општег речника набавки: РА 02- закуп 

 

 

Ова Конкурсна документација се односи на ПАРТИЈУ 5.-  

Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа 

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине на 23. Међународном сајму „Еко свет“, који се одржава 

у Новом Саду у периоду од 07. до 11. октобра 2015. године  

 

Понуђач је у обавези да понуди сва добра у оквиру једне партије и сва  

морају  бити у складу са захтевима Наручиоца. У противном понуда се одбија 

као неодговарајућа. 
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3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 
3)1) врста, техничке карактеристике (спецификација):  

 

Предмет јавне набавке је – изнајмљивање и опремање простора – штанда 

у сврху наступа на сајамским манифестацијама у Републици Србији, које 

организује „Новосадски сајам“ у 2015. години,  обликоване у више истоврсних 

целина (партија) од 1-7 и то: 

 

Партија 5- Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине на 23.Међународном сајму „Еко свет“ који се одржава у Новом 

Саду у периоду од 07. до 11. октобра 2015. године  

 

Реализација набавке - Изнајмљивање и опремање простора – штанда у 

сврху наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине на 23. Међународном сајму  „Еко свет“, који се 

одржава у Новом Саду у периоду од 07. до 11. октобра 2015. године,  

 

            1. за наступ Покрајинског секретаријата за за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине  обухвата: 

 

 закуп изложбеног простора површине 50 m2; 

 техничко уређење изложбеног простора површине 50 m2;   

 уписнина у сајамски каталог, 2 излагача;  

 прикључак за струју, комада 1;  

 прикључак за воду, комада 1;  

 мини кухиња комада 1; 

 изнајмљивање ТВ- плазма уређаја, комада 1;  

 закуп сала у конгресном центру у укипном трајању 1 сат;  

 закуп простора у хали Мастер за НВО и ЕКО покрете из АП Војводине, 

површине 36 m2; 

 техничко уређење изложбеног простора површине 36 m2;  

 уписнина у сајамски каталог, 1 суизлагача;  

 прикључак за струју, комада 1.   

 

                                                                  
 

3)2) циљеви реализације набавке 

 

 

Наступи Покрајинских органа управе  на Новосадском сајму реализоваће 

се током 2015. године на сајамским манифестацијама које су сами одабрали у 

складу са програмом рада. Циљ наступа сваког секретаријата  је да широј 

јавности- привредницима, пољопривредницима и грађанима, представе своје 

програме и иницирају успостављање сарадње. Такође се жели свим 

заинтересованим обезбедити информације  које су од интереса, како за 

појединца тако и за привредна друштва и институције. Поједини секретаријати 
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имају за циљ да кроз стручне семинаре и презентације, које организују током 

сајма, помогну привредницима у стицању нових знања а кроз сусрете са 

иностраним делегацијама договоре  конкретне облике сарадње чиме се подиже и 

имиџ АП Војводине као регије у Србији. 

 

 

3)3) рок реализације набавке 

 

Рок за реализацију набавке је завршетак сајамске манифестације, 11. 

октобар 2015. године. 
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4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 10/52 
 

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. Услови које ПОНУЂАЧ  мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

 

 
Ред. 

број 

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања, односно слање позива за подношење понуда 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

5. / 

6. да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и понуђач гарантује да је носилац права 

на интелектуалну својину 

 

 5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 

 

1. 

 

финансијски 

капацитет 

    

 

                            / 

2. пословни капацитет  

                             / 

 

3. технички капацитет                          / 
4. кадровски 

капацитет 

 да има минимум 3 запослена или ангажована 

лица                  
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5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80 

ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

 

 
Ред. 

број 

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања, односно слање позива за подношење понуда 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

5. / 

6. / 

 5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1. финансијски 

капацитет 

                         / 

2. пословни капацитет                           / 

 

3. технички капацитет                        / 
4. кадровски 

капацитет 

                        / 

 

 
 

 
Напомена: Подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка1) до 4) 
Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 1., 2., 3., и 4. дела 5.2.1. 
Конкурсне документације).  
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5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА,  у сладу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

 
 

 
Ред. 

број 

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања, односно слање позива за подношење понуда 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

5. / 

6. да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и понуђач гарантује да је носилац права 

на интелектуалну својину 

 

 5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1. финансијски 

капацитет 

                             / 

2. пословни капацитет  

                              / 

 

3. технички капацитет  

                         / 
4. кадровски 

капацитет 

 да има минимум 3 запослена или ангажована 

лица                    

 
Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 

1., 2., 3., и 4. и 6. дела 5. 3. 1. Конкурсне документације, а додатн услов (услов под 
редним бројем 4.,  дела 5.3.2. Конкурсне документације) испуњавају заједно.   

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 13/52 
 

5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗЈН 

 

 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом 

и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку 

јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање: 

 

 

Ред. 

број 

5.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1.  

извод из регистра надлежног органа 

 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: 

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда , 
 ПРЕДУЗЕТНИК: 

извод из регистра Агенције за привредне регистре, ,односно извод из 

одговарајућег регистра  

 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:-/ 

 

 орган надлежан за издавање: 

-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 

-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан 

други орган) . 

2. потврда надлежног суда 

* не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

* уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

потврду достави за сваког законског заступника 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: 

-извод из казнене евиденције: 

1) правно лице – уверење надлежног суда 

2) законски заступник – уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: 

- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

- кривична дела против привреде, 

- кривична дела против животне средине, 

- кривично дело примања или давања мита 

- кривично дело преваре 

 ПРЕДУЗЕТНИК: 

-извод из казнене евиденције: 

1) уверење надлежне полицијске управе МУП 

да предузетник и његов законски заступник није осуђиван за: 

 - неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

- кривична дела против привреде, 

- кривична дела против животне средине, 

- кривично дело примања или давања мита 

- кривично дело преваре 

 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

-извод из казнене евиденције: 

1) уверење надлежне полицијске управе МУП 

да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
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 - неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

- кривична дела против привреде, 

- кривична дела против животне средине, 

- кривично дело примања или давања мита 

- кривично дело преваре 

 орган надлежан за издавање: 

        ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

- извод из казнене евиденције  основног суда и вишег суда на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица. 

-извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду. 

htpp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-

lica-html 

 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

МУП-а  за законског заступника (захтев се може поднети према 

месту рођења , али и према месту пребивалишта). 

         ЗА ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  

(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту 

пребивалишта) 

 

3.  

потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију 

привредних субјеката 

 

- не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

- мора бити издата након објављивања позива за подношење 

понуда, односно достављана позива. 

- да није изречена мера која је на снази у време објављивања 

позива, односно достављања позива 

 

         ПРАВНО ЛИЦЕ: 

- потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, 

или 

-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности 

    ПРЕДУЗЕТНИК: 

-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности 

или 

-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности 

               ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова 

орган надлежан за издавање: 

-Привредни суд према седишту правног лица 

-Прекршајни суд према седишту правног лица, односно 
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предузетника/физичког лица  

или 

-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике 

 

4.  

потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврда надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације 

    * - не може бити старија од 2 месеца од отварања понуда 

 

             ПРАВНО ЛИЦЕ: 

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

- уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода 

           ПРЕДУЗЕТНИК: 

- уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

- уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

           ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

- уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

орган надлежан за издавање: 

-Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални 

центар_____________ Филијала/експозитура- ___________ према месту 

седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

-Град, односно општина-градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 

пребивалишту физичког лица, односно  прописаној надлежности за 

утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

*Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да 

уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа 

 

 

5. / 

6. *изјава мора бити 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. 
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Ред. 

број 

5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1.  

финансијски капацитет 

 

                                   
                                                 / 

2.                    

 пословни капацитет 

 

  

 

 

/ 

3.  

технички капацитет 

 

                                                   / 

4.  

кадровски капацитет 

 

 потписана  и  оверена  Изјава,  дата  под  пуном  кривичном  и  

материјалном одговорношћу, о  кључном  техничком  особљу  и  другим  

експертима  који  раде за  понуђача,  који  ће бити  одговорни  за 

извршење  уговора,  као  и  о  лицима  одговорним  за  контролу  

квалитета  – минимум  3  запослених    лица  (неопходних за реализацију 

предметне набавке),  са копијом обрасца пријаве осигурања и  уговора о 

раду   за лица наведена у Изјави (изјаву сачињава понуђач) 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавне набавке 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 

пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5.ЗЈН лице 

уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказујe испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1) до 4).ЗЈН), 

односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не 

саджи доказе  одређене ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач 
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навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру 

понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. 

став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не 

садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач 

навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да 

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 

подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису 

могла бити издата  по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико 

уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу 

да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

На основу члана 79. став 9. ЗЈН ако се у држави у којој  понуђач има 

седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 

или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део 

Конкурсне документације и дат је у делу 12). 

 

2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 

77. став 4. Закона: 

С обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка јавне набавке мале 

вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 2 (-искључива 

права и 3)-хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. 

став 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у 

смислу члана 77. став 4. ЗЈН. 

 

3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова 

на начин прописан чланом 77. став 5. Закона: 

С обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка из члана 36. став 1. 

тачка 4) до 7) ЗЈН  додатне испоруке добара, додатне услуге или радови, 

понуђачи у ликвидацији и набавке на робним берзама, Наручилац није у 

обавези  да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова 

на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН.  
 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су 

то докази: 

 На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа: 

1) извод из регистра надлежног органа: 

  - извод из регистра АПР:www.apr.gov.rs, линк Регистри 

                                                                      Привредна друштва 

                                                                      Претрага података 

                                                                      Претрага пд 

                                                                      Претрага пл и предузетника 

 

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
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6) ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ 
 

 Елементи уговора о којима ће се преговарати су: цена 

 Начин преговарања: Преговарање ће се обавити у два круга, усмено, тако 

што ће се понуђач изјаснити да ли остаје при датој цени или је смањује и колика 

је коначна цена. 
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7) 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 и остала документација  која се односи на понуду мора бити на 

српском језику. 

   

2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу 

начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина 

попуњавања образаца датих у Конкурсној документацији, односно 

података који морају бити њихов саставни део: 

2а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити 

сачињена: 

Понуда се сачињва у писаном облику, у једном примерку, подноси се 

непосредно или путем поште, на образцу из конкурсне документације и мора 

бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана 

необрисивим мастилом и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача. (лице овлашћено за заступање). Уз понуду обавезно 

доставити ОП образац лица овлашћеног за заступање. 

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуду доставити на адресу Наручиоца: Покрајински секретаријат за привреду, 

запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 

са обавезном назнаком на лицу коверте или кутије: „НЕ ОТВАРАТИ – понуда за ЈН 

ОП 1.1.5./2015 Партија 5- Изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху 

наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине на 23. Међународном сајму „Еко свет“, који се одржава у Новом 

Саду у периоду од 07. до 11. октобра 2015. године». Благовременом ће се 

сматрати оне понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у 

писарници покрајинских органа) до 27. 03. 2015. године до 10.00 часова. 

           Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу 

подносити, сматра се неблаговременом. 

            Обавезна садржина понуде је: 

 

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ  САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 

2. Образац понуде са табеларним делом понуде 

3. Образац структуре понуђене цене 

4. Образац  трошкова припреме понуда 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у образцу и ако 

тражи њихову надокнаду 

5. Образац изјава о независној понуди 

6. Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

7. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда, поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
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запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став.2.ЗЈН) 

8. Фотокопија ОП образац 

 

2. АКО ПОНУЂАЧ  ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

 

1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације  

2. Образац понуде са табеларним делом понуде 

3. Образац општи подаци о подизвођачима 

4.  Образац структуре понуђене цене 

5. Образац структуре трошкова 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у образцу и ако 

тражи њхову надокнаду 

6. Образац Изјаве о независној понуди 

7. Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

8. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда, поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став.2.ЗЈН) 

9. Фотокопија ОП образац за понуђача 
 
 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 

 

1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације  

2. Образац понуде са табеларним делом понуде 

3. Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача 

4. Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5. Образац структуре понуђене цене 

6. Образац структуре трошкова 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у образцу и ако 

тражи њхову надокнаду 

7. Изјава о независној понуди 

8. Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

9. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда, поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став.2.ЗЈН) 

10. Фотокопија ОП образаца за понуђача-носиоца посла 
 

2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији 

односно података који морају бити њхов саставни део: Понуда се сачињава тако 

што понуђач уписује тражене податке  о образце који су саставни део Конкурсне 

документације. Све образце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. 



 21/52 
 

Исправка грешака у попуњавању образаца понуде и других приложених 

образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду 

и печатом понуђача. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО овлашћено лице 

понуђача потписује и оверава печатом све образце из табеле1. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице 

понуђача потписује и оверава печатом све образце из табеле 2.,  

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 

понуђача може да се определи да образце дате у Конкурсној документацији 

потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

оверавати печатом образце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев 

Образца изјаве о независној понуди, Образца изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача 

из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из 

групе понуђача потписује и печатом оверава образце из Конкурсне 

документације (изузев три неведена) то питање треба дефинисати Споразумом 

којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сходно 

члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне 

документације. 

 

3) обавештење о могућности да понудјач 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 је обликована  у више посебних истоврсних целина (партија) 

од 1 до 7, као што је наведено у делу 1)тачка 3) ове Конкурсне документације. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или за више партија 

или за све партије. 

Понуда за сваку партију подноси се посебно, у засебној коверти са јасним 

назнакама на коју партију се односи, сходно наводима у тачки 2) и 3) овог дела 

Конкрсне документације и уз прилагање тражене документације. 

Понуђач који подноси понуде за све партије, доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и став 2) ЗЈН  доставља само уз 

понуду коју подноси за партију која му је прва по реду, односно исте не мора да 

достави уз понуду коју подноси за остале партије. 

 

4) обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, 

уколико је подношење такве понуде дозвољено: 

Не постоји могучност подношења понуде са варијантама, јер подношење 

такве понуде није дозвољено. 

 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 

6. Закона: 

         У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  

         Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

         Измену, допуну или опозив  понуде треба доставити на адресу Наручиоца: 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,  

Нови  Сад,  Булевар  Михајла  Пупина16, путем поште или непосредно преко 

писарнице, са обавезном назнаком:  
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«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015 партија бр.5– НЕ ОТВАРАТИ», или 

«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015 партија бр.5– НЕ ОТВАРАТИ», 

или 

«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015 партија бр.5-НЕ ОТВАРАТИ», или 

«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015 партија бр.5 – НЕ 

ОТВАРАТИ».  

         На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У 

случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника 

у заједничкој понуди.  

Ниједна понуда не може бити мењана, нити опозвана (повучена) у 

периоду  између истека рока за подношење понуде и истека рока важења 

понуде. Опозив (повлачење ) понуде у том периоду има за последицу наплату 

средстава обезбеђења понуде. 

 

6) обавештење да понудјач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизводјач, нити да учествује у више заједничких понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествије у заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У Образцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, 

или подноси понуду са подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из 

претходног става ове подтачке (став 4. члана 87 ЗЈН). 

 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у 

својој понуди проценат укупне вредности набавке који 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 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 да наведе део предмета набавке  који ће извршити преко 

подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 

између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавезе из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених 

обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 

раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 

штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. 
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Добављач може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у 

понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, а то лице испуњава све услове одређене за подизвођача 

и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

8) 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. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови 

групе понуђача испуњавају заједно. 

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН , саатавни 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: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења: 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом се уређују и питање ко потписује образце из Конкурсне 

документације у смислу навода у тачки 2) овог дела Конкурсне документације. 

Наручилац  не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени  правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

9) захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног 

рока као и евентуалних других околности од којих зависи 

прихватљивост понуде: 

         9)1) Начин и услови плаћања: вирмански, на рачун понуђача по 

пријему  исправно сачињеног рачуна и достављеног Извештаја о реализованој 

набавци од стране понуђача-добављача. 

          9)2) Рок плаћања: не може бити краћи од 20 дана од дана 

испостављања исправно сачињеног рачуна и достављања Извештаја о 

реализованој набавци од стране понуђача-добављача. 

 9)3) Гарантни рок: /. 

 9)4) Рок за реализацију набавке: 11. октобар – завршетак сајамске 

манифестације. 

  9)6) Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном 

облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити 

битни недостатак понуде и Наручилац ће сходно члану 106.став 1. тачка 4) ЗЈН, 

такву понуду одбити као неприхватљиву. 
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 Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: / 

  Комисија ће одбити понуду као неприхватљиву и у следећим условима: 

 

 10) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди: 

10)1) Валута. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у 

динарима. 

10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

 Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичне цене, као и укупну цену 

без ПДВ и са ПДВ, на начин назначен у Образцу понуде и Табеларном делу 

понуде. 

Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са 

или без ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено  ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

11) подаци о државном органу или организацији, односно органу 

или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се 

могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, 

заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и 

сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци 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. 

 

 12) подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и 

роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто 

наручилац захтева: 

12)1 средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење 

својих уговорних обавеза. 

а) средство обезбеђења за добро извршење посла (предаје се у тренутку 

закључења уговора): 

-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 

копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом 

закључења уговора, као гаранција за извршење уговорене обавезе.  

Средство обезбеђења за извршење уговорене обавезе предаје САМО 

понуђач коме је додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, 

а као доказ понуђач уз бланко, соло меницу доставља копију захтева за 

регистрацију менице, овереног од своје пословне банке. 

12).2.Садржина: 

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не 

може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је 

одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора 

да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора 

да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног 

писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне 

набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у 
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динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана 

окончања реализације уговора. 

12)3.Начин подношења: приликом закључења уговора 

12)4.Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, 

без пдв. 

12)5.Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор  

ако понуђач не извршава уговорене обавезе које се односе на уговорену цену, 

квалитет и квантитет испоручених добара, као и на рокове извршења. 

 

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у 

погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља 

понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:/. 

 

14) обавештење да понуђач може  у писаном облику тражити 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз 

напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин 

одређен чланом 20.Закона: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, 

са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну набавку  добара Партија 5- 

Изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму „ Еко свет““ који се одржава у Новом Саду у периоду од 07. 

до 11. октобра 2015. године, број: 133-404-80/2015-01, ЈН ППБОПЗПП 

1.1.5./2015“ може се упутити наручиоцу: 

 путем електронске поште, на емаил: vesna.moraca@vojvodina.gov.rs или 

 путем факса, на број 021/557084 

Захтев за додатне информације, се може упутити радним данима, у радно 

време Наручиоца од 08.00-16.00 часова, искључиво на наведену на емаил 

адресу и наведени број факса. Захтев који буде послат ван радног времена 

сматраће се да је примљен првог наредног радног дана. Захтеви не могу да се 

шаљу на друге на емаил адресе или други број факса, осим назначених. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен 

чланом 20. ЗЈН.  

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 

послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факсом.  

Изабрано  средство  комуникације  мора  бити  широко  доступно,  тако  

да  неограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне 

набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови 

предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе 

електронска средства.  

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување 

поверљивих иподатака о заинтересованим лицима, података о понудама и 

понуђачима до отварања понуда,  да  се  обезбеди  евидентирање  радњи  

предузетих  у  поступку  и  чување документације у складу са прописима којима 

се уређује област документарне грађе и архива.  
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Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове 

техничке карактеристике  морају  бити  широко  доступни  и  интероперативни,  

такви  да  користе производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 

наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је 

извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 

потврди пријем тог документа, што је  друга  страна  дужна  и  да  учини  када  

је  то  неопходно  као  доказ  да  је  извршено достављање.  

Ако  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.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да 

продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна 

објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код 

понуђача односно подизвођача: 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 

промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила 

одговарајућом односно  прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 

природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних 

обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који 

је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити 

већа од 15% од понуђене цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци 

одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за 

који је понуђач добио негативну референцу. 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења 

уговорних обавеза. 

Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења 

уговорних обавеза-бланко соло меницу, регистривану у Регистру меница НБС, са 

меничним  овлашћењем и депо картоном, у вредности од 15% од понуђене цене 

без пдв, са роком трајања колики је и рок за испуње њеобавезе понуђача. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења 

уговора: 
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17)елементи уговора о којима ће се преговатати и начин 

преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка: / 

За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 и 14/2015), где 

је наведено да наручилац може спроводити преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном, односно 

рестриктивном поступку није добио ниједу понуду, односно ниједну пријаву или 

су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет 

јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 

критеријуми за доделу уговора не мењају. 

 

17а) елементи о којима ће се преговарати: 

Елементи уговора о којима ће се преговарати: цена 

17б) начин преговарања: 

 У предметном поступку јавне набавке преговарање ће се обавити у два 

круга, усмено, тако што ће се понуђач изјаснити да ли остаје при датој цени или 

је смањује и колика је коначна цена. 

 . 

 

18) врста критеријума за доделу уговора, све елементе 

критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити 

описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера 

за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 

проверу оцењивања понуда: 

 Критеријум за доделу уговора  за јавну набавку добара- Партија 5- 

Изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму „Еко свет“ који се одржава у Новом Саду у периоду од 07. 

до 11. октобра је најнижа цена. 

 

19. елементи критеријума на основу коијх ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:/ 

 

20. обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при 

састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине: 

Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда 

изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу претходног става и то на 

Образцу изјаве који је саставни део ове конкурсне документације. 

 

21. обавештење  да накнаду за коришћење патената, као и 

одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 

лица сноси понуђач: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине  трећих лица, сноси понуђач. 
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22. обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту 

права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева 

приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом: 

22)1) начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача: 

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу.  

Захтев  за  заштиту  права  може  се  поднети  у  току  целог  поступка  

јавне  набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије 

одређено.  

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  

садржина  позива  за подношење  понуда  или  конкурсне  документације  

сматраће  се  благовременим  ако  је примљен  од  стране  наручиоца  најкасније  

седам  дана  пре  истека  рока  за  подношење понуда,  без  обзира  на  начин  

достављања.  У  том  случају  долази  до  застоја  рока  за подношење понуда.  

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  

поступка,  рок  за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

пријема одлуке.  

На  достављање  захтева  за  заштиту  права  сходно  се  примењују  

одредбе  о  начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН.  

Одредбе  члана  108.  ст.  6.  до  9.  ЗЈН  сходно  се  примењују  на  

одлуку  о  обустави поступка.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

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.  

Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет захтев  за  

заштиту  права  од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 

оспоравати радње наручиоца за које  је  подносилац  захтева  знао  или  могао  

знати  приликом  подношења  претходног захтева.  

О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  

учеснике  у поступку  јавне  набавке,  односно  објављује  обавештење  о  

поднетом  захтеву  на  Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета 

Републике Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке, уплатитаксу у износу:  

1.  Такса  за  жалбу  на  закључак  Управе  за  јавне  набавке из  

члана  83.  Закона  о јавним набавкама:  

У  поступку  по  жалби  на  закључак  Управе  за  јавне  набавке  из  

члана  83.  Закона  о јавним  набавкама,  без  обзира  на  то  колика  је  

процењена  вредност  јавне  набавке  или понуђена  цена  понуђача  којем  је  

додељен  уговор,  као и  без  обзира  на  врсту  поступка јавне набавке износи 

15.000 динара.  

2.Такса  за  захтев  за  заштиту  права  поднет  у  поступку јавне  

набавке  мале вредности  и  преговарачком  поступку  јавне  набавке  

без  објављивања  позива  за подношење понуда:  

У  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  и  у  преговарачком  

поступку  без објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 

динара, без обзира на то:  
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- да  ли  се  захтевом  за  заштиту  права  оспоравају  радње  наручиоца  

предузете  пре или после истека рока за подношење понуда;  

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;  

- колика је процењена вредност јавне набавке;  

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној 

набавци.  

3.Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом 

поступку јавне набавке (без партија):  

1)  Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка  

јавне  набавке, садржина  позива  за  подношење  понуда  или  пријава,  

односно  садржина  конкурсне документације  или  друге  радње  наручиоца  

предузете  пре  истека  рока  за  подношење понуда  (пријава),  такса  износи  

80.000  динара  у  свим врстама  поступака  јавних  набавки (осим  у  поступку  

јавне  набавке  мале  вредности  и  у  преговарачком  поступку  без 

објављивања  позива  за  подношење  понуда),  без  обзира на  то  колика  је  

процењена вредност јавне набавке;  

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели 

уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних 

набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда), одређује према 

понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та цена не прелази 

80.000.000 динаратакса износи 80.000 динара, а ако та цена прелази 

80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене.  

3) Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспоравају  све  радње  

наручиоца предузете  после  истека  рока  за  подношење  понуда  (пријава),  

изузев  одлуке  о  додели уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим 

врстама поступака јавних набавки (осим у  поступку  јавне  набавке  мале  

вредности  и  у  преговарачком  поступку  без  објављивања позива  за  

подношење  понуда),  одређује  према  процењеној  вредности  јавне  набавке,  

па ако  та  вредност  не  прелази  80.000.000  динара  такса  износи  80.000  

динара,  а  ако  та вредност  прелази  80.000.000  динара  такса  износи  0,1% 

процењене  вредности  јавне набавке.  

4.  Такса  за  захтев  за  заштиту  права  поднет  у  поступку јавне  

набавке  који обликован по партијама:  

1) Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка  

јавне  набавке, садржина  позива  за  подношење  понуда  или  пријава,  

односно  садржина  конкурсне документације  или  друге  радње  наручиоца  

предузете  пре  истека  рока  за  подношење понуда  (пријава),  такса  износи  

80.000  динара  у  свим врстама  поступака  јавних  набавки (осим  у  поступку  

јавне  набавке  мале  вредности  и  у  преговарачком  поступку  без 

објављивања позива за подношење понуда), без обзирана то колика је укупна 

процењена вредност  јавне  набавке  (збир  процењених  вредности  свих  

партија)  и  без  обзира  на  то колика  је  процењена  вредност  појединачне  

партије  у  којој  се  подноси  захтев  за  заштиту права;  

2) Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспоравају  све  радње  

наручиоца предузете  после  истека  рока  за  подношење  понуда  (пријава),  

укључујући  и  одлуку  о додели  уговора  о  јавној  набавци  и  одлуку  о  

обустави поступка  јавне  набавке,  висина таксе   се  у  свим  врстама  

поступака  јавних  набавки,  осим  у  поступку  јавне  набавке  мале вредности  

и  у  преговарачком  поступку  без  објављивања  позива  за  подношење  

понуда, одређује  према  укупној  процењеној  вредности  јавне  набавке  (збир  

свих  партија),  без обзира на процењену вредност појединачне партије у којој 

се подноси захтев за заштиту, па  ако  укупна  процењена  вредност  јавне  
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набавке  не  прелази  80.000.000  динара  такса износи  80.000  динара,  а  ако  

укупна  процењена  вредност  јавне  набавке  прелази 80.000.000 динара такса 

износи 0,1%процењене вредности јавне набавке.  

21)2) Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона 

Чланом  151.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник РС“,  број  

124/12 и14/2015)  у  даљем тексту:  ЗЈН)  је  прописано  да  захтев  за  заштиту  

права  мора  да  садржи,  између  осталог,  и потврду о уплати таксе из члана 

156. ЗЈН.  

Подносилац  захтева  за  заштиту  права  је  дужан  да  на  одређени  

рачун  буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 

ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се:  

1)  Потврда  о  извршеној  уплати  републичке  административне  

таксе  из  члана  156. ЗЈН која садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да  представља  доказ о  извршеној уплати таксе, што значи да 

потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за 

пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права;  

(7)  сврха:  такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата  таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке./  

2)  Налог  за  уплату,  први  примерак,  оверен  потписом  овлашћеног  

лица  и  печатом банке  или  поште,  који  садржи  и  све друге  елементе  из 

потврде  о  извршеној уплати  таксе наведене у тачки 1. 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати из тачке 1, осим оних наведених под 

(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  

4)  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  

садржи  све   елементе из потврде о извршеној уплати из тачке 1, за 

подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописима.  

 

23) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана 

од  истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у 

којем ће бити закључен уговор о јавној набавци: 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења 

одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за 

заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
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Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. Ако је  у том случају због методологије доделе пондера потребно 

утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 

извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 
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8) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

  

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- изнајмљивање и опремање 

простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијама, које организује 

Новосадски сајам у 2015. години,  обликовану у више истоврсних целина 

(партија)  од 1-7,  и то за  ЗА ПАРТИЈА 5- изнајмљивање и опремање 

простора-штанда у сврху наступа Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму «Еко свет», који се одржава у Новом Саду у 

периоду од 07. до 11. октобра 2015. године   

на основу позива за подношење понуда понуда  и обавештења о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

објављеног на Порталу јавних набавки и интеренет страници Наручиоца  

www.spriv.vojvodina.gov.rs  дана 11. 03. 2015. године  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

*подаци из АПР-а 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан 

Адреса за пријем електронске поште: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача –попуњава само предузетник) 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број 

 

 

 

Претежна делатност: 

Шифра делатности: Назив делатности: 

 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање 

уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 77.ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се не достављају уз понуду) 

 

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

да                                                   не 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: 

- самостално 

-као заједничка понуда групе понуђача 

Скраћено пословно име (назив) члана 

групе понуђача 

Место, општина и адреса члана групе 

понуђача 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуди. 

- као понуда са понуђачем: 

Скраћено пословно име 

(назив) и место и адреса 

седишта подизвођача 

Проценат укупне 

вредности набавке која 

ће се поверити 

подизвођачу 

Део предмета набавке 

који ће извршити 

подизвођач 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

НАПОМЕНА: 
- Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Образца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 
понуђачу из групе понуђача. 
- Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Образца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 
подизвођачу. 
 

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВААЊА 

ПОНУДА: 

 
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде 
 
 

 

_________________________________ дана од дана отварања понуда 
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3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

 

Предмет: Партија 5- Изнајмљивање и опремање 

простора-штанда у сврху наступа 

Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине на 23. Међународном 

сајму «Еко свет», који се одржава у 

Новом Саду у периоду од 07. до 11. 

октобра 2015. године   

 

Укупна цена без ПДВ: ______________  

 

ПДВ: 

 

______________ 

Укупна цена са ПДВ: ______________ 

 

Начин и услови плаћања:  

 

 

Рок плаћања: 
(не може бити краћи од 20 дана од дана 
испостављања исправно сачињеног рачуна 
и достављања Извештаја о реализованој 
набавци 

_________ дана  од дана 

испостављања исправно сачињеног 

рачуна и достављања Извештаја о 

реализованој набавци   

Рок за реализацију набавке: 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ПОНУЂАЧ 

 

                                                                 М.П. -------------------------------- 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара- изнајмљивање 

и опремање простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијама, 

које организује Новосадски сајам у 2015. години,  обликовану у више истоврсних 

целина (партија)  од 1-7 и то за Партија 5- Изнајмљивање и опремање 

простора-штанда у сврху наступа Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму «Еко свет», који се одржава у Новом Саду у 

периоду од 07. до 11. октобра 2015. године и обавештења о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  

објављеног на Порталу јавних набавки, интеренет страници Наручиоца  

www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 11.03. 2015. године  

изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

1.НОСИЛАЦ ПОСЛА: 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                            НЕ 

 

2)ЧЛАН ГРУПЕ: 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Имена и одговарајуће професионалне  
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квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                      НЕ 

 

3)ЧЛАН ГРУПЕ: 

 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                          НЕ 

 

 

 

4)ЧЛАН ГРУПЕ: 

 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                           НЕ 
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5)ЧЛАН ГРУПЕ: 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                          НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

                                      М.П.           -------------------------------- 

                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  

- Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду 
достављају само они понуђачи који достављају заједничку понуду. 
- Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из 
групе понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду. 
- Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач – 
носилац посла, односно његово овлашћено лице. 
- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из 
групе понуђача се може умножити. 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара- изнајмљивање 

и опремање простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијама, 

које организује Новосадски сајам у 2015. години,  обликовану у више истоврсних 

целина (партија)  од 1-7 за Партија 5- Изнајмљивање и опремање простора-

штанда у сврху наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине на 23. Међународном сајму 

«Еко свет», који се одржава у Новом Саду у периоду од 07. до 11. 

октобра 2015. године    и обавештења о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 

набавки, интеренет страници Наручиоца  www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 11.03. 

2015. године  

   

изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

1.ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                        НЕ 

 

2) ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  
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Назив банке и број рачуна: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                            НЕ 

3) ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                            НЕ 

 

 

 

4)ПОДИЗВОЂАЧ бр. 4 

 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити  
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преко подизвођача: 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                             НЕ 

 

 

5)ПОДИЗВОЂАЧ бр.5 

 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 

 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Понуђач уписан у регистар понуђача 

АПР-а:(заокружити понуђену опцију) 

ДА                                             НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ПОНУЂАЧ 

 

                                      М.П.           -------------------------------- 

                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  

- Образац општи подаци о подизвођима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачима. 
- Ако понуђач наступа без подизвођачаи, Образац општи подаци о подизвођачу не попуњава и 
не доставља уз понуду. 
- Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач , односно његово 
овлашћено лице. 
- Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ЗА  ПАРТИЛА 5-ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА – ШТАНДА У СВРХУ НАСТУПА ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ 

САЈМУ „ЕКО СВЕТ“, КОЈИ СЕ ОДРЖАВА У НОВОМ САДУ У ПЕРИОДУ ОД 07. ДО 11. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ  

 
 

Ред. 
бр. 

Назив  Једи
ница 
мере 

количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ 

 

ПДВ Укупна цена 
са ПДВ 

1.  

Реализација набавке добара  за Партија 5 - 
Изнајмљивање и опремање простора – 
штанда у сврху наступа Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму «Еко свет», који се 
одржава у Новом Саду у периоду од 07.-11. 
октобра 2015. године 
 
 1. за наступ Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине  обухвата: 
 

- закуп изложбеног простора површине 50 m2  

 

-техничко утеђење изложбеног простора 

површине 50 m2 

 

- уписнина у сајамски каталог, 2 излагача 

  

- прикључак за струју, комада 1 

  

- прикључак за воду, комада 1 

 

  

- изнајмљивање мини кухиње комада 1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
м2 

 

м2 

 

 

 

 

 

ком. 
 

 

ком. 

 

 

ком. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
50 м2 

 

50 м2 

 

 

 

 

   

 1 

 

    

  1 

 

 

1 
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-изнајмљивање ТВ- плазма уређаја, комада 1 

  

- закуп сала у конгресном центру у укипном 

трајању 1 сат 

  

- закуп простора у хали Мастер за НВО и ЕКО 

покрете из АП Војводине, површине 36 m2 

 

-техничко утеђење изложбеног простора 

површине 36 m2 

 

- уписнина у сајамски каталог, 1 сузлагач 

  

- прикључак за струју, комада 1 
  

 
 
ком. 

 

 
h 

 
 
м2 

 

 

м2 

 
 
 

 
 
ком. 

 
 

 
 
 1 

 

 

1 

 

 
36 m2 

 
 

36 m2 
 
   
 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 

                                                                             УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

                                                                                                   ПДВ  

                                                                             УКУПНО СА ПДВ:  

 

 

М.П. __________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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9)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

9)1) Образац структуре понуђене цене 

 

ПОНУЂАЧА --------------------------------- у поступку доделе уговора о 

јавној набавци добара - изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху 

наступа на сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам у 2015. 

години,  обликовану у више истоврсних целина (партија)  од 1-7 за ПАРТИЈА 5- 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА – ШТАНДА У СВРХУ НАСТУПА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ „ЕКО СВЕТ“, 

КОЈИ СЕ ОДРЖАВА У НОВОМ САДУ У ПЕРИОДУ ОД 07. ДО 11. ОКТОБРА 

2015. ГОДИНЕ , Ред. бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015, а на основу позива за 

достављање понуда и обавештења о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки, интеренет страници Наручиоца  www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 

11.03.2015. године   

 

1. за наступ Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине   
 

(за сваку ставку  појединачно исказати) 

 

Број ставке из 

обрасца 

табеларни део  

понуде 

Јединична 

цена без 

пдв 

Јединична 

цена са 

пдв 

Укупна цена 

без ПДВ – а 

Укупна 

цена са ПДВ  

закуп изложбеног 

простора 

површине 50 m2   

 

    

техничко утеђење 

изложбеног 

простора 

површине 50 m2 

   

    

уписнина у 

сајамски каталог, 

2 излагача  

    

прикључак за 

струју, комада 1 

 

    

прикључак за 

воду, комада 1 

 

    

изнајмљивање 

мини кухиње 

комада 1 

 

    

изнајмљивање ТВ- 

плазма уређаја, 

комада 1 
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закуп сала у 

конгресном центру 

у укипном трајању 

1 сат 

 

    

закуп простора у 

хали Мастер за 

НВО и ЕКО 

покрете из АП 

Војводине, 

површине 36 m2 

 

    

техничко утеђење 

изложбеног 

простора 

површине 36 m2 

 

    

уписнина у 

сајамски каталог, 

1 сузлагач 

    

прикључак за 

струју, комада 1 

 

    

 

 
     
    
     УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:_________________ 

     ПДВ:                                _________________ 

     УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  __________________ 
 
 
 
 
Напомена: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити 
усклађивање цена ( учешће трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно 

наводити/дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај 
податак није неопходан. 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује 
и оверава печатом члан групе понуђача-носиоц посла. 

                                                                       

 

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                              ПОНУЂАЧ 

                                                                         М.П.   ____________________      

                

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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9)2) Упутство како да се попуни образац структуре цене 

 

 Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“ бр. 29/13) у образцу структуре цене морају бити 

приказани  основни елементи понуђене цене: 

 1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ –а; 

 2) процентуално учешће одређене врсте трошкова када је наведени 

податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора 

(учешће трошкова материјала, рада..) 

 Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 

елементи понуђене цене садржани у образцу понуде. 
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Назив понуђача: 
 

 

Седиште понуђача: 
 

 

Адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна: 
 

 

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Место и датум:  

 На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 
124/2012 и 14/2015), а сходно члану 2. став 1. тачла 10. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“,бр. 29/2013 и 103/2013), уз понуду 
прилажем 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

            за јавну набавку добара - изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху 

наступа на сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам у 2015. години,  
обликовану у више истоврсних целина (партија)  од 1-7, за ПАРТИЈА 5- Изнајмљивање и 
опремање простора – штанда у сврху наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине на 23. Међународном сајму «Еко свет»,  који се 
одржава у Новом Саду у периоду од 07.-11. октобра 2015. године, , Ред. бр. ЈН ППБОПЗПП 
1.1.5./2015 и то: 
 

-израда узорака или модела који су 

изграђени у складу са траженом техничком 
спецификацијом наручиоца 

 

_______________динара без пдв 

трошкови прибављања средстава 

обеубеђења 

_______________динара без пдв 

 

Укупни трошкови без ПДВ _______________динара  
 

ПДВ _______________динара без пдв 
 

Укупни трошкови са ПДВ _______________динара без пдв 
 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 
трошкова уколико наручилац предметни  поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“,бр. 124/2012 и 14/2015) 
                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 
                                                  М.П.           -------------------------------- 
                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 

Напомена: 
- Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 
трошкове и који траже да им их наручилац надокнади 
- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошлова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“,бр. 124/2012) 
- Уколико понуђач не попуни наведене трошкове припреме понуде, наручилац није дужан да му 
надикнади трошкове 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: 

 

Општина: 

 

 

Место: Улица и број: 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012 и 14/2015) и члана 20.  Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“,бр. 29/2013 и 104/2013), 

понуђач__________________________________________ из 

______________улица_________________________број ___________ даје  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 

деловодни број________________ за јавну набавку добара- изнајмљивање и 

опремање простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијама, које 

организује Новосадски сајам у 2015. години,  обликовану у више истоврсних 

целина (партија) од 1-7,  за: ПАРТИЈА 5- Изнајмљивање и опремање простора – 

штанда у сврху наступа Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство 

и заштиту животне средине на 23. Међународном сајму «Еко свет»,  који се 

одржава у Новом Саду у периоду од 07.-11. октобра 2015. године,  (Редни број: 

ЈН ППБОПЗПП 1.1.5/2015) Наручиоца – Покрајинског секретаријата за привреду, 

запошљавање и равноправност полова,  у вези са позивом за подношење понуда 

и обавештењу о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда   објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 11.03.2015. године, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка  2) Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 

 
 

 
                                                                                                     ПОНУЂАЧ 
 
                                                                          М.П.           -------------------------------- 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
 

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 



 48/52 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА   

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015), као понуђач  дајем 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

         да сам при састављању Понуде деловодни број:____________ за јавну 

набавку  добара- изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа на 

сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам у 2015. години,  

обликовану у више истоврсних целина (партија) од 1-7, за ПАРТИЈА 5- 

Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму «Еко свет»,  који се одржава у Новом Саду у периоду од 07.-

11. октобра 2015. године,  (Редни број: ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015) Наручиоца - 

Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, 

по Позиву за подношење понуда и обавештењу о покретању преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда,  објављеном на  

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.03.2015.године, 

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

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

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

                                                                                    ПОНУЂАЧ 

 

                                                  М.П.                -------------------------------- 

                                       

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА 

Пословно име: 

 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу члана 75. став. 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012 и 14/2015)  као понуђач -члан групе понуђача-носилац посла  

дајем 

 

 

ИЗЈАВУ  

 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број:____________ за јавну 

набавку  добара- изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа на 

сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам у 2015. години,  

обликовану у више истоврсних целина (партија) од 1-7,  за ПАРТИЈА 5- 
Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. Међународном сајму «Еко свет»,  

који се одржава у Новом Саду у периоду од 07.-11. октобра 2015. године,  (Редни број: ЈН 

ППБОПЗПП 1.1.5./2015) Наручиоца - Покрајинског секретаријата за привреду, 

запошљавање и равноправност полова, по Позиву за подношење понуда и 

обавештењу о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда  објављеном на  Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 11.03.2015.године, поштовао обавезе које произилазе из важећих 

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

средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

              ПОНУЂАЧ- ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

           –НОСИЛАЦ   ПОСЛА 

 

 

  М.П.       __________________________________________ 

                     (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА 

Пословно име: 

 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу члана 75. став. 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012 и 14/2015)  као понуђач -члан групе понуђача  дајем 

 

 

ИЗЈАВУ  

 

   

            да сам при састављању Понуде деловодни број:____________ за јавну 

набавку  добара - изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа 

на сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам у 2015. години,  

обликовану у више истоврсних целина (партија)  од 1-7, за ПАРТИЈА 5- 
Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 23. 

Међународном сајму «Еко свет»,  који се одржава у Новом Саду у периоду од 07.-11. 

октобра 2015. године,  (Редни број: ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015) Наручиоца - 

Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, 

по Позиву за подношење понуда и обавештењу о покретању преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда  објављеном на  

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.03.2015.године, 

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

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

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

                  ПОНУЂАЧ- ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

  

 

  М.П.       __________________________________________ 

                     (потпис овлашћеног лица) 
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12) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

(ОБРАЗЦИ) 

 

 

12.1. Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 
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12.1. 0БРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79.СТАВ 9. ЗЈН 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР) 

 

 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: 

 

Општина: 

 

 

Место: Улица и број: 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015), под кривичном и материјалном 

одговорношћу као понуђач дајем 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да се у држави-________________________________. у којој имам седиште не 

издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012), те исту оверену пред судским-управним органом-јавним 

бележником-другим надлежним органом 

државе________________________________________ прилажем уз понуду за 

јавну набавку набавку добара - изнајмљивање и опремање простора-штанда у 

сврху наступа на сајамским манифестацијама, које организује Новосадски сајам у 

2015. години,  обликовану у више истоврсних целина (партија) од 1-7,  за  

ПАРТИЈА5- Изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа 

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине на 23. Међународном сајму «Еко свет»,   који се одржава у Новом Саду у 

периоду од 07.-11. октобра 2015. године, (Редни број: ЈН  ППБОПЗПП 

1.1.5./2015). 

 

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени 

услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа државе где имам седиште. 

 

 

 

                                                                   ПОНУЂАЧ 

 

                                      М.П.           -------------------------------- 

                                                              (потпис овлашћеног лица) 


