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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1.1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 
РС, АПВ, Општина Бачки Петровац, МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА 
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 23 
www.muzeumslovakov.rs 
 
1.2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности 
 
Јавна набавка се спроводи кроз поступак јавне набавке мале вредности 
 
1.3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 
 
Предмет ове јавне набавке је набавка добара 
 
1.4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
 
Јавна набавка није резервисана 
 
1.5) контакт (лице или служба) 
 

Особа за контакт (технички део): Павел Чањи, директор Музеја, е-mail: 
muzejvs@stcable.net 

Особа за контакт (конкурсна документација): Бошко Богуновић, председник Комисије за 
ЈН, e-mail: bogunovic@backipetrovac.rs 
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2)  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 
Пројектовање, радионичка израда, транспорт и монтажа покретних панела за 
складиштење слика – музејских експоната у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. 
Коларова бр. 1 
 

 
ОРН: 39132000 - системи за архивирање 

 
2.2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 
ознака из општег речника набавке 
 
Ова јавна набавка није обликована по партијама 
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3)  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА 

 
 

 
1. Радионичка производња, транспорт и монтажа панела за складиштење слика – 
музејских експоната 

 

2. На дрвену плафонску конструкцију фиксирају се три реда носећих челичних 
греда од кутија 80*80*4 мм, који се посебним носачима фиксирају на бочне зидове 
од опеке. 

 

3. На носећим челичним гредама вијчаним везама и монтажним плочама, вијцима 
квалитета 8.8 фиксирају се клизне шине 50*45*3мм. 

 

4. Панели се раде монтажно демонтажне (сваки панел из два дела) од челичних 
кутија 50*30*2мм,  а испуна од челичне мреже 50*50*5мм. Веза 2 панела је 
вијчана.  

 

5. Панели клизе у клизној шини са 2 пара дуплих точкова на лагерима. Доњи део 
панела ослоњен је на 2 точка х= 60мм и клизи по анкерисаној шини у поду 
л=30/30/3мм. Сва конструкција панела се АК заштићује са 2+2 основна и завршна 
премаза у тону по жељи наручиоца.  

 

6. Сви панели су снабдевени ручицом за извлачење панела. 

7. Висећа клизна шина и клизна шина у поду = 9 комплета. 

8. Панели су димензија: 2215*4000мм = 8 комада. 
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4)  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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5)  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

5.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке захтевани  чланом 
75. Закона о јавним набавкама и начин доказивања испуњености услова 

 
5.1.1. Подаци о регистрацији Понуђача 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који доставе доказ да су 
регистровани код надлежног суда или општинског органа у Републици Србији или 
држави где понуђач има седиште, са одговарајућом шифром делатности а у складу 
са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, бр. 54/2010), 
наведеној у решењу о регистрацији и потврдом о извршеном евидентирању за 
ПДВ, што се доказује достављањем: 

- извода из Агенције за привредне регистре односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда;  

- потврде о извршеној регистрацији обвезника ПДВ;  
- обрасца ПЕПДВ 

 
5.1.2. Доказ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који доставе доказе  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. Понуђачи наведен захтев доказују 
достављањем извода из казнене евиденције односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова.  
 
Ови докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 
 

5.1.3.  Доказ да понуђачу није изречена мера забране делатности 
 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи којима није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 
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позива за достављање понуда, што доказују достављањем потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 
  
Ова потврда не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда, а мора 
бити издата након објављивања позива за достављање понуда, односно слања 
позива за достављање понуда. 
 

5.1.4.    Доказ да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге 

јавне дажбине 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који су измирили  доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на њеној територији, што се доказује 
достављањем: 

- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

- уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода. 
 
Ова уверења не могу бити старија од два месеца од дана отварања понуда. 
 
Сходно члану 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност услова из члана 
75 тачка 1-4 понуђач може да доказује потписивањем обрасца ИЗЈАВЕ о 
испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке захтеваних чланом 75. и 
чланом 76. Закона о јавним набавкама (Образац 4). 
 

5.2. Начин достављања доказа 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 
Наручилац може захтевати, пре доношења Одлуке о додели уговора, да му понуђач 
чија је понуда оцењена као најповољнија достави оригинал или оверену фотокопију 
доказа о испуњености услова. 
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољниј, на позив наручиоца не 
достави оригинал или оверену копију доказа у року који не може бити дужи од пет 
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца у случају настанка 
било какве промене у вези испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.  
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6)  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из 
Позива за подношење понуда и конкурсне документације наручиоца. 
 
Понуда се сматра комплетном ако Понуђач поднесе: 

1)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 1 – Подаци о понуђачу 
2)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 2 – Подаци о подизвођачу 

(предаје се само уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 
подизвођачу) 

3)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 3 – Подаци о понуђачу који је 
учесник у заједничкој понуди (предаје се само уколико понуду подноси група 
понуђача) 

4)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 4 – Образац за оцену 
испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона о 
јавним набавкама 

5)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 5 – Образац понуде 
6)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 6 – Трошкови припреме 

понуде 
7)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 7 – Изјава о независној 

понуди 
8)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 8 – Изјава о поштовању 

обавеза из члана 75. став 2. закона о јавним набавкама 
9)  Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора. 
10)  Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 9 – Образац структуре цена са 

упутством за његову попуну 
 
6.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац припрема Конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 
Понуђач даје понуду на српском језику.  
 
6.2. Комуникација 
Комуникација у предметном поступку јавне набавке и у вези са обављањем 
послова у њему, одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом. 
 
6.3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састављена 
Понуђач МОРА све обрасце и изјаве које је добио као део Конкурсне 
документације да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и 
овери печатом. 
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У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца, исту је 
могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати и испод 
или поред уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и 
печатом Понуђача. 
 
6.4. Понуда по партијама 
Ова набавка није подељена у више партија. 
 
6.5. Понуда са варијантама 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
 
6.6. Понуда са подизвођачем  
Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) истога закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 
6.7. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 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 понуду 
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 
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извршено плаћање, обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према 
наручиоцу. 
 
6.8. Обавештење понуђачу 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти Понуђач може учествовати у 
више заједничких понуда. 
 
6.9. Начин преузимања конкурсне документације 
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин: 

- непосредно у просторијама Општине Бачки Петровац, Коларова 6. Бачки 
Петровац, радним данима од 08:00 до 15:00  часова 

- са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs  
- са интернет странице Наручиоца - http://www.muzeumslovakov.rs 

 
6.10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу  - Општина Бачки 
Петровац, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова бр.6 „за МУЗЕЈ“ 
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за 
јавну набавку МВС  Бр. 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и 
презиме овлашћеног лица за контакт.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на предњој страни коверте испред 
речи ПОНУДА написати префикс ЗАЈЕДНИЧКА, а на полеђини коверте  потребно 
је навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Наручилац ће на коверти, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
12.00 часова осмога дана од дана упућивања позива за достављање понуда на 
порталу Управе за јавне набавке. 
 
6.11. Рок за подношење понуда  
Рок за подношење понуда је  03.11.2014. године до 12:00 часова. 
Понуда коју је наручилац примио по протеку наведеног рока, сматраће се 
неблаговременом и наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.  

http://www.muzeumslovakov.rs/
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По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6.12. Место, време и начин отварања понуда 
Отварање понуда обавиће се дана 03.11.2014. године у 13:00 часова, у просторијама 
Општинe Бачки Петровац, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова бр.6, први 
спрат, мала сала. 
 
6.13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 
Отварање понуда је јавно и на њему могу присуствовати сва заинтересована лица, а 
активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре 
почетка отварања понуда Комисији наручиоца уруче оверена и од законитог 
заступника понуђача потписана писмена овлашћења (пуномоћја)  
 
6.14. Врста критеријума за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен краћи рок 
извршења јавне набавке. 
 
Понуде се вреднују према следећој формули: 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 100 бодова. 
Укупна понуђена цена, без ПДВ-а, из Обрасца понуде,  
 
                                        Најнижа понуђена цена                   
Ц = 100 х    _________________________________________________ 
                                                Цена из понуде која се рангира  
 
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача, наручилац мора 
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа 
од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. 
став 3. ЗЈН. 
 
 
6.15. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда. 
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ОБРАЗАЦ 1 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 Адреса понуђача: 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
 

   
                                                                                                  Понуђач: 
                                              м.п. 
                                                                        ____________________________________      
                                                                         (име, презиме и потпис одговорног лица)    
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (уколико наступа са подизвођачем)  
                                                                                                         

ОБРАЗАЦ 2 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 ОБРАЗАЦ 3. 
 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОБРАЗАЦ 4 
Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  
Овлашћено лице из 
регистрације: 

 

Место:  
Датум:  

 
 У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.124/12), ____________________________(име и презиме), у својству 
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном 
и кривичном одговорношћу, даје следећу:  
 

И  З  Ј  А  В  У 
 

 Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, 
садржаним у позиву и конкурсној документацији за набавку Пројектовање, радионичка 
израда, транспорт и монтажа покретних панела за складиштење слика – 
музејских експоната у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. Коларова бр. 1, Бачки 
Петровац по поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2014 да за исту, као понуђач, 
у потпуности испуњавам услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

• да нисмо 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, 

• да нам није изречена мера забране обављања делатности, 
• да смо измирили  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 

 
 Као овлашћено лице за заступање понуђача одговорно изјављујем да су све 
информације садржане у понуди истините и прихватам законску одговорност и 
искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне. 
 
 У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев 
Наручиоца, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене 
доказе којима се потврђује веродостојност података датих у понуди. 
 
 
Дана, ________________ године 
                                                                                         Понуђач: 

м.п.                                                               
________________________________________                                                                             
(име, презиме и потпис одговорног лица) 
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

 Пројектовање, радионичка израда, транспорт и монтажа покретних панела за 
складиштење слика – музејских експоната у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. Коларова бр. 
1, Бачки Петровац 
 

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2014 
 

 
 Назив понуђача:_________________________________________ 
 Седиште: ______________________________________________ 
 ПИБ: __________________________________ 
 Особа за контакт:________________________ 

 Понуда бр.:___________________ 
 Понуда се односи на целокупну набавку 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

*Испорука покретних панела за складиштење слика према 
захтевима Наручиоца, Домаћи испоручилац, динарска цена  Износ у динарима 

Укупна цена без ПДВ-а :                                                      

ПДВ:   

Укупна цена са  ПДВ-ом:   
 
*Испорука обухвата пројектовање, радионичку израду,  допрему , монтажу  система, 
спровођење фукционалног испитивања и предају документације и све трошкове који настану у 
току извођења појединих фаза или испоруке као целине.   
 
 Начин плаћања :     
- По извршеној испоруци  у року од ____ дана од обостр. Потписа записника о примопредаји 
 
 
- Рок испоруке: __________________________ календарских дана (максимум 30 календарских  

дана од дана закључења уговора ) 
- Гарантни рок: за покретне панеле ___________________ године  (минимум 2 године) 
- Опција понуде: __________ дана (минимум 90 дана од дана отварања понуде) 
   
                     Датум:                                                                                    Потпис одговорног лица 
                                                                             МП  
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ОБРАЗАЦ 6 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ 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: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности добара: Пројектовање, радионичка израда, 
транспорт и монтажа покретних панела за складиштење слика – музејских експоната 
у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. Коларова бр. 1, Бачки Петровац по поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 1/2014, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 8. 
 

ИЗЈАВA О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач............................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке мале вредности добара: Пројектовање, радионичка израда, транспорт и 
монтажа покретних панела за складиштење слика – музејских експоната у Галерији 
Зузке Медвеђове, Ул. Коларова бр. 1, Бачки Петровац по поступку јавне набавке 
мале вредности бр. 1/2014, 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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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12), те 
Одлуке  о додели уговора   бр._______ од ___________.године, закључује се 
 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Пројектовање, радионичка израда, транспорт и монтажа покретних панела за 
складиштење слика – музејских експоната у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. 

Коларова бр. 1, Бачки Петровац 
 
Редни број набавке 1/2014 
Између: 
 
1. „МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА“, Бачки Петровац,  ПИБ: 107478935, 

Матични бр: 08932972 (у даљем тексту: Наручилац) кога заступа Мр Павел Чањи, 
директор и 

2. ______________________________________________________, кога заступа 
_______________________________________ ПИБ: ________________, матични број 
______________________________, рачун бр.: ___________________________ код 
банке ____________________________у даљем тексту: Извршилац) 

 
на следећи начин: 
 

Члан 1. 
 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 
 - да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 124/12), и на основу јавног позива објављеног на Порталу Управе за 
јавне набавке спровео поступак јавне набавке мале вредности добара -  Пројектовање, 
радионичка израда, транспорт и монтажа покретних панела за складиштење слика – 
музејских експоната у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. Коларова бр. 1, Бачки 
Петровац 
 - да је  Извршилац дана _____________________године доставио понуду заведену 
код Извршиоца под број________________________________. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 
 - да понуда Извршиоца у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 124/12), на основу понуде Извршиоца и одлуке о додели уговора бр. 
________________ од ____________ године изабрао Извршиоца за набавку добара 
Пројектовање, радионичка израда, транспорт и монтажа покретних панела за 
складиштење слика – музејских експоната у Галерији Зузке Медвеђове, Ул. Коларова бр. 
1, Бачки Петровац 
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Члан 2. 

 
 Уговорне стране сагласно констатују да вредност уговорених добара, утврђена на 
основу јединичне цене и количине добара из понуде Извођача, наведене у члану 1. овог 
Уговора износи : 

__________________ РСД (са урачунатим ПДВ) 
(словима : _________________________________________________________________) 
 

Члан 3. 
 
 Исплата набављених добара извршиће се уплатом Наручиоца на текући рачун 
Извршиоца, у року из понуде Извршиоца бр. __________ од _______________ године, али 
тек након подношења комплетне документације од стране Извршиоца о испорученим 
добрима. 
 

Члан 4. 
 
 Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу пре потписивања овог уговора доставити 
адресе и количине добара које је Извршилац дужан испоручити крајњим корисницима. 
 
 Рок за испоруку добара је по понуди Извршиоца  _______ дана. 
 
 

Члан 5. 
 
 Извршилац се обавезује да добра који су предмет овог Уговора испоручи 
квалитетно, а у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту добара. 
 
 Примедбе на квалитет испоручених добара Наручилац може поднети Извршиоцу у 
року од 7 дана након што су добра испоручена. 
 
Извршилац је у обавези да на писани захтев Наручиоца отклони све недостатке у 
квалитету испоручених добара у року од 7 радних дана од дана пријема захтева 
Наручиоца. 
 

Члан 6. 
 

 Евентуалне спорове по уговору уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 
ако у томе не успеју, уговора се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 У случају раскида уговора, међусобна права и обавезе регулисаће се у складу са 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 

Члан 7. 
 

 Све што није регулисано овим уговором, уговорне стране ће регулисати договором 
или обострано овереним анексом овог уговора.  
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 Уговор ступа на снагу, даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране. 

 
Члан  8. 

 
 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих 4 (четири) припадају 
наручиоцу. 
 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
             За Извршиоца                                       За Наручиоца  
                           
 
     __________________      _________________  
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ОБРАЗАЦ 9. 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
У обрасцу структуре цене Понуђач треба да наведе све основне елементе понуђене цене, 
попуни, потпише и овери одговорно лице Понуђача.  
  
Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене: 
У колони бр. 2 уписати: 

− цену добара, у динарима без ПДВ-а  
− стопу и износ ПДВ-а  
− цену добара, у динарима са ПДВ-ом  

 

ОПИС ДОБРА 
Цена 

у динарима 
 

1 2 

Цена пројектовања и радионичке израде покретних панела за 
складиштење слика, без ПДВ-а 

 

Цена транспорта и монтаже покретних панела за складиштење 
слика, без ПДВ-а 

 

Стопа ПДВ-а (_____%) и износ ПДВ-а  
Укупна цена пројектовања, радионичке израде, транспорта и 
монтаже покретних панела за складиштење слика, са ПДВ-ом 

 

 
 
 
Место__________        Потпис овлашћеног лица 
Датум_________    М.П.    _____________________ 
 
 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише 
чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
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