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OДEЉAК I 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће 

„Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, интернет страница: 

www.gspns.rs  

 

2. Врста поступака: Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у 

складу са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012). 

 

3. Предмет јавне набаке је набавка услуга – услуге рекламе и пропаганде. 

 

4. Контакт служба и лице: Служба комерцијалних послова, Одељење набавки, 

телефонски број: 021/4896629, Ђурађ Ковачевић, референт јавних набавки. 

 

 

ОДЕЉАК II 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуге рекламе и пропаганде. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79341000 – услуге оглашавања. 

 

ОДЕЉАК III 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације) 

 

Изабрани понуђач треба да врши услуге емитовања рекламних спотова и обавештења на лед 

билбордима у Новом Саду и електронским дисплејима у такси возилима на територији Новог 

Сада којима се промовише делатност и пословање ЈГСП Нови Сад. 

 

Понуђени лед билборд мора да буде величине од минимум 14м², као и да поседује Решење 

ЈП „Завод за изгрдњу Града“ Нови Сад, којим се одобрава постављање сваког електронског 

билборда, на основу члана 31. став 2. Одлуке о уређењу Града и Правилника о техничким и 

другим условима за привремено постављање рекламне ознаке на фасади, крову и другим 

површинама зграде и за истицање фирме на пословном простору. 

 

Понуђени електронски дисплеји у такси возилима морју да буде величине од минимум 7".  

 

 

http://www.gspns.rs/
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ОДЕЉАК IV 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Обавезни услови: 

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 се налази на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

Додатни услов: 

1) Да располаже неопходним техничким капацитетом: 

 да понуђач има минимум два лед билбордa постављена на територији Новог Сада, а 

величина сваког билборда мора бити минимум 14м², и 

 да понуђач има минимум 50 електронских дисплеја у такси возилима на територији 

Новог Сада, величине минимум 7". 

 

Доказивање испуњености услова: 

Испуњеност обавезних услова наведених под редним бројем од 1) до 4), као и додатних 

услова, понуђач доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, а која је саставни део ове конкурсне 

документације. 

 

Понуђач је дужан да достави у прилогу понуде Решење ЈП „Завод за изгрдњу Града“ Нови 

Сад, којим се одобрава постављање сваког електронског билборда, на основу члана 31. став 

2. Одлуке о уређењу Града и Правилника о техничким и другим условима за привремено 

постављање рекламне ознаке на фасади, крову и другим површинама зграде и за истицање 

фирме на пословном простору. 

 

 

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова.  

Сходно одредбама члана 79. Став 3. ЗЈН, 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. 
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ОДЕЉАК V 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА  

 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском 

језику. 

 

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 

БИТИ САЧИЊЕНА 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података 

који морају бити њихов саставни део: сви обрасци морају бити попуњени са траженим 

подацима. Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 

 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПО 

ПАРТИЈАМА 

Oвa нaбaвкa ниje oбликoвaнa по пaртиjaма. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до истека рока за подношење 

понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив понуде, ЈНМВ број 14/14“, са назнаком „не отварати“.  На полеђини 

коверте навести назив и адресу понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 

 

6. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично 

поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке које ће поверити 
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подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извшрити преко подизвођача.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да у посебној Изјави наведе податке о подизвођачу и делу набавке који 

му поверава. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрепео знатну штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, 

оверава и потписује понуђач. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 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 (услове у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета) понуђачи из групе испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуди и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача 

потписати уговор, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено 

плаћање и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ 

РОКА И РОКА ИСПОРУКЕ 

 Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање 

биће одбијена као неприхватљива.  

 Понуђач мора да понуди одложено плаћање до 45 дана, а у супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

  

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.  

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а и 

са ПДВ-ом.   
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

Понуђена цена је фиксна и није дозвољена измена цене. 

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. У 

том случају, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом.  

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извшила достављање дужна је 

да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужана и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 Захтев за додатне информације или појашњења се доставља путем електронске поште 

на е-mail: kovacevicdj@gspns.rs  

 

11. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 

чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 

дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

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 његовор подизвођача. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену елемената критеријума за доделу уговора, односно промену којом би 

се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произлази 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. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. НEГATИВНE РEФEРEНЦE 

Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је 

понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

mailto:kovacevicdj@gspns.rs
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- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле 

на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године. 

Доказ из претходног става ове тачке може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или 

коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
  

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који 

није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера односно 

истом понуђеном ценом наручилац ће изабрати понуду у којој су понуђени повољнији 

услови плаћања. 

 

18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
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У предметном поступку наручилац не захтева средства обезбеђења. 

 

19. ПРEДНOСT ЗA ДOMAЋE ПOНУЂAЧE И ДOБРA 

 У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје 

понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора 

изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру 

пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача 

није већа од 10 у корист понуде страног понуђача. 

 У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје 

понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 

порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра 

домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде 

понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра 

домаћег порекла није већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла. 

 У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 

домаћег и страног понуђача који прижају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати 

понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на 

најнижу понуђену цену страног понуђача.  

 У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситацији када постоје понуде 

понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, 

наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добро домаћег порекла под условом да његова 

понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра 

страног порекла. 

 У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

  Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре рангирања 

понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли 

нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

 Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз 

понуду. Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев 

подносиоца захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно 

Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла 

("Сл. гласник РС", бр. 33/2013). 

 Нaвeдeнa прeднoст у пoступцимa jaвних нaбaвки у кojимa учeствуjу пoнуђaчи из држaвa 

пoтписницa Спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини у цeнтрaлнoj Eврoпи (ЦEФTA 2006) примeњивaћe сe 

схoднo oдрeдбaмa тoг спoрaзумa. 

 Нaвeдeнa прeднoст у пoступцимa jaвних нaбaвки у кojимa учeствуjу пoнуђaчи из држaвa 

пoтписницa Спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу измeђу Eврoпских зajeдницa и њихoвих 

држaвa члaницa, сa jeднe стрaнe, и Рeпубликe Србиje, сa другe стрaнe, примeњивaћe сe схoднo 

oдрeдбaмa тoг спoрaзумa. 

 

20. OБAВEШTEЊE (ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА) 

Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу свoje пoнудe нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje 

прoизилaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити 

живoтнe срeдинe, кao и дa гaрaнтуje дa je имaлaц прaвa интeлeктуaлнe свojинe. 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

(Образац изјаве је дат и чини саставни део конкурсне документације). 

 

21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да поступак набавке обустави у складу са чланом 109. ЗЈН. 
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22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се 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 конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У наведеном случају подношења захтева за заштиту права, 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 пет дана од дана пријема одлуке. 

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 његовор 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. 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 захтевусе 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. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на 

предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 

Став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 

поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не 

одлучи другачије. 

Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи. 

Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: 

Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 

динара (шифра плаћања: 153; модел: 97; позив на број:  50016; сврха дознаке: Републичка 

административна такса, јнмв. бр. 05/14; Корисник: Буџет Републике Србије). 

 

23. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 

додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је 

захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити 

уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

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 из члана 149. 

ЗЈН. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  

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

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем. Ако је због 
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методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, 

наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

 

Начин подношења и обавезна садржина понуде: 
 

 Пoнудa сe пoднoси нa прилoжeним oбрaсцимa кojи су сaстaвни дeo кoнкурснe 

дoкумeнтaциje или oбрaсцимa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oбрaсцимa дaтим у oвoj 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 

 Сви oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje мoрajу бити пoпуњeни трaжeним пoдaцимa, 

oвeрeни и пoтписaни oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.  

 Пoнуђaч je oбaвeзaн дa у пoнуди нaвeдe свe трaжeнe пoдaткe и дoстaви свe трaжeнe 

дoкaзe -  дoкумeнтa. 

 Сви трaжeни дoкaзи – дoкумeнтa мoрajу бити издaти прeмa упутствимa дaтим у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
 

Обавезна садржина понуде: 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 Образац – СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА – МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ и МЕНИЦА 

(потписана и оверена) са прилозима у складу тачком 18. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду 

 Образац МОДЕЛ УГОВОРА  

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 ИЗЈАВУ o пoштoвaњу oбaвeзa из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и 

услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe и изjaвa кojoм гaрaнтуjeмо дa су пoштoвaнa прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa oднoснo дa је понуђач нoсилaц прaвa интeлeктуaлнe 

свojинe 

 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ (Достављање овог обрасца није 

обавезно). Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде 

сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је 

поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обаезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 Изјава о испуњености услова према упутствима датим у делу конкурсне документације под 

називом: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  (из члана 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова) и доказ за додатне услове. 

 

 Решење ЈП „Завод за изгрдњу Града“ Нови Сад, којим се одобрава постављање сваког 

електронског билборда, на основу члана 31. став 2. Одлуке о уређењу Града и Правилника о 

техничким и другим условима за привремено постављање рекламне ознаке на фасади, крову 

и другим површинама зграде и за истицање фирме на пословном простору. 
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ОДЕЉАК VI 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1. У складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга – услуге рекламе и 

пропаганде, ЈНМВ број 14/14, понуђач:   

 

 
 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача, на посебним обрасцима који су саставни део ове конкурсне 

документације 

 
3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Пословно име 
Уписати: 

Адреса седишта 
Уписати: 

Матични број понуђача 
Уписати: 

Порески идентификациони број  (ПИБ) 
Уписати: 

Одговорно лице Понуђача (потписник уговора) 
Уписати: 

Особа за контакт 
Уписати: 

Телефон 
Уписати: 

Телефакс 
Уписати: 

Електронска пошта 
Уписати: 

Рачун понуђача 
Уписати: 
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Рок важења понуде 

 

 

 

Број постављених лед билборда, 

величине минимум 14м² сваки, на 

територији Новог Сада (минимум 2) 

 

 

 

Број електронских дисплеја, 

величине минимум 7", у такси 

возилима на територији Новог Сада 

(минимум 50) 

 

 

 

 
Место и датум: 

__________________________ 

    

   Потпис овлаћеног лица понуђача 

  М.П. _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОДЕЉАК VII 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр, 124/2012; у 

даљем тексту: Закон), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач___________________________________________________________(уписати назив 

и адресу понуђача) испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга – услуге рекламе и пропаганде, ЈН бр. 14/14, из члана 75. став 1. тачка од 1) 

до 4), као и додатне услове, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач има минимум два лед билбордa, величине минимум 14м² сваки, постављена на 

територији Новог Сада. 

6) Понуђач има минимум 50 електронских дисплеја величине минимум 7" у такси возилима 

на територији Новог Сада.  

 

Изјављујем да ћемо уколико наручилац то затражи доставити сва документа прописана 

чланом 77. ЗЈН. 

 

 

Место и датум: 

______________________ 

  

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  



 15 

ОДЕЉАК VIII 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

са упутством како да се попуни 

 

Р. 

бр 
Опис 

Једин

ица 

мере 

Кол. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед. мере 

са ПДВ-

ом 

Укпан 

износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Услуге емитовања 

рекламних спотова и 

обавештења на лед 

билбордима, величине 

минимум 14м² сваки, у 

Новом Саду којима се 

промовише делатност и 

пословање ЈГСП Нови Сад.  

час 2000   

  

2. 

Услуге емитовања 

рекламних спотова и 

обавештења на 

електронским дисплејима, 

величине минимум 7", у 

такси возилима на 

територији Новог Сада 

којима се промовише 

делатност и пословање 

ЈГСП Нови Сад. 

час 650   

  

УКУПНО без ПДВ-а: 
 

 

Износ ПДВ-а: 
 

 

УКУПНО СА ПДВ-ом: 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена (цена по јединици мере) без ПДВ-

а;  

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена по позицијама без ПДВ-а; 

- у колони 7. уписати колико износи јединична цена (цена по јединици мере) са ПДВ-

ом; 

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена по позивијама са ПДВ-ом; 

- на крају уписати укупну цену предмета набавке  без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну 

цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Место и датум: 

 

________________________ 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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ОДЕЉАК IX 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен у Новом Саду, дана ______________2014. године, између: 

 

 

- ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Балаћ, директор (у даљем 

тексту: Наручилац) 

и 

 

- _________________________________, са седиштем у ____________________, ул. 

_______________________ бр. ______, матични број  _________________, ПИБ 

___________________, рачун бр. __________________________ код  

__________________________ банке, које заступа ________________________, директор, 

у даљем тексту (у даљем тексту: Извршилац) 

 

Подизвођачи: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Група понуђача: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

   

(овај став не попуњава понуђач): 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео поступак јавне набавке 

услуга – услуге рекламе и пропаганде, ЈНМВ број 14/14,  

 да је Понуђач/Извршилац  доставио Понуду број ________ од _____2014. године, која се 

налази у прилогу овог уговора, и његов је саставни део, и 

 да је Наручилац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ од  

_______2014. године.  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Наручилац поверава, а Извршилац преузима да за Наручиоца врши услуге емитовања 

рекламних спотова и обавештења на лед билбордима у Новом Саду и електронским 

дисплејима у такси возилима на територији Новог Сада, којима се промовише делатност и 

пословање ЈГСП Нови Сад, у свему према Понуди Извршиоца број ______________ од 

______________ 2014. године и Опису и спецификацији који чине саставни део овог уговора. 
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора износи __________________  динара 

без обрачунатог ПДВ-а, ПДВ износи ________________ динара, што укупно износи 

_______________ динара са ПДВ-ом.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

У цену је укључен сав помоћни материјал, радна снага и друго што је неопходно за 

реализацију предмета уговора. 

 

ОБРАЧУН И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

  Наручилац  се обавезује да ће  плаћање извршити  након извршене услуге, а у року од 

______ дана од  дана пријема фактуре. 

 Наручилац ће плаћања извршити уплатом на текући рачун  Извршиоца број 

___________________________ код _____________________ банке. 

Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане Законом. 

 Наручилац је сагласан да се за свако неблаговремено плаћање обрачуна затезна 

камата у складу са Законом. 

 

 

РОКОВИ 

Члан 4. 

 Извршилац се обавезује да ће оглашавање и емитовање на лед билбордима и 

електронским дисплејима обављати по потреби и по налогу наручиоца, у року од 12 месеци 

од дана закључивања уговора. 

  

КВАЛИТЕТ  

 

Члан 5. 

 Извршилац се обавезује да услугу оглашавања и емитовања,  која је предмет овог 

уговора, изврши стручно и квалитетно по важећим стандардима, а у свему према Опису и 

спецификацији. 

  

Члан 6. 

 Извршилац је сагласан да од момента закључења овог уговора па све до коначног 

извршења посла, сарађује са  овлашћеним представником Наручиоца. 

 Квалитативну и квантитативну контролу вршења уговорене услуге, овлашћени 

представник Наручиоца вршиће уз сарадњу са представником Извршиоца.  

  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

  

Члан 8. 

 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно у 

духу добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у Новом 

Саду. 
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Члан 9. 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица обе уговорне 

стране. 

 

Члан 10. 

 Уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих се два достављају Наручиоцу, а 

један Извршиоцу. 

 

                                                                                                     

                    

За Наручиоца       За Извршиоца 

Директор        Директор 

 

_________________________     _________________________ 

Милан Балаћ 

 

    М.П.    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.  

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може, 

потписати и оверити печатом. 
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ОДЕЉАК X 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

Трошкови припремања понуде: 

Редни 

број 

Спецификација трошкова по 

врсти трошка 

Износ без ПДВ-а 

(у динарима) 

Износ са ПДВ-ом 

(у динарима) 

    

    

    

    

    

    

Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а):  

Укупан износ трошкова припремања понуде (са ПДВ-ом):  

 

Напомена: Сходно одредбама члана 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде 

сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је 

поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обаезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Место и датум: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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ОДЕЉАК XI 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_________________________________(уписати 

пословно име и адресу понуђача) даје:  

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке услуга – услуге рекламе и пропаганде, ЈН број 14/14, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Напомене: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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ОДЕЉАК XII 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
Назив подизвођача:__________________________________________________________ 

 

Адреса подизвођача:_________________________________________________________ 

 

Матични број подизвођача:____________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):______________________________ 

 

Име особе за контакт:________________________________________________________ 

 

Електронска адреса подизвођача (e-mail):________________________________________ 

 

Телефон/Факс:______________________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности набавке које ће Понуђач поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извшрити преко подизвођача: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Место и датум: ________________________ 

          

 

 

__________________________ 

       М.П.   потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ 

попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача 

овај образац фотокопирати, попунити за сваког 

подизвођача и доставити уз понуду. 
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ОДЕЉАК XIII 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача:_____________________________________________________________ 

 

Адреса понуђача:____________________________________________________________ 

 

Матични број понуђача:______________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):_________________________________ 

 

Име особе за контакт:________________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):__________________________________________ 

 

Телефон/Факс:______________________________________________________________ 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:___________________________________________ 

 

 

 

Место и датум: ________________________ 

          

 

 

__________________________ 

       М.П.   потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је учесник 

у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се  

попунит за сваког члана групе и достави уз понуду. 
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ОДЕЉАК XIV 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

 ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

Нa oснoву члaнa 75. стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. глaсник РС“, бр. 124/2012) и 

зaхтeвa Нaручиoцa, као заступник понуђача дajeм следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке услуга – услуге рекламе и пропаганде, ЈН број 14/14, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОДЕЉАК XV 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке услуга – услуге рекламе и пропаганде, ЈН број 14/14, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

Место и датум:_________________________                                                            

 

 

Овлашћено лице: 

                         

М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 
 

 

 

 


