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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

                             1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца: Туристичка организација града Новог Сада  
Адреса: ул. Трг Слободе бр. 3/3  
Интернет страница: www.turizamns.rs 
ПИБ: 106066942 
Матични број: 08903280  
Број рачуна: 840-990664-22  
Шифра делатности:  8413 
Матични број: 08903280 

1.2 Врста поступка јавне набавке  

Предметна  набавка се спроводи у преговарачком поступку јавне набавке без 
објављивања позива за подношење понуда (Чл.36 став 1 тачка 2 ЗЈН)   

Обавештење о покретању овог поступка објављено је 01.07.2015. године на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

                                       1.3 Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке је набавка добара-откуп тиража публикацијe: 

- „НС Тиме Потрага за изгубљеном историјом Новог Сада“ 

“ 

            1.4 Сврха спровођења поступка набавке  

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара –
откупа тиража предметнe публикацијe. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем 
наручилац одлуком додели уговор а након поступка преговарања и стручне оцене понуде. 

 

                                       1.5  Kонтакт  

Тихомир Вемић,дипл.правник,е-маил:javnenabavke@turizamns.rs 
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                                             1.6 Подаци о начину,месту и роковима 
за подношење понуде 

 

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у   

затвореној коверти на адресу: Туристичка организација Града Новог Сада,Нови Сад,Трг 

Слободе 3/3  са назнаком: 

„Понуда  јавнa набавкa – Откуп тиража , ЈНПП бр. 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  

Рок за подношење понуде је 09.07.2015. године до 12.00 часова. Без обзира на начин како су 

поднете. 

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  

Предмет јавне набавке је откуп тиража публикацијe: 
- „НС Тиме Потрага за изгубљеном историјом Новог Сада“ 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  22120000-7 Публикације 

                   
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

3.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови 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.  
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3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања 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.  

5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).  

3.2 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. ЗЈН 

Испуњеност услова из став 1. тачке 1-4 и става 2 чл.75,Понуђач доказује достављањем 
изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава ове услове . 

Образац Изјаве се налази у одељку 7 –“ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ” 

    4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Ради се о већ одштампаној публикацији са следећим описом: 

Редни 
број 

        Назив         Технички опис          Тираж  

1 Публикација 
НС Tиме „Потрага 
за изгубљеном 
историјом Новог 
Сада“ 

  
 Број страна:32 (колор) 
 Формат: Б 5     
 Повез: Кламовано 
Језик: Српско-Енглески 

 

 

12.000 примерака 

 

са одговарајућим текстом и пригодним фотографијама.У осталом делу опис саобразно 
узорку исте публикације. 

      5. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ 

Преговарање ће се односити на висину укупне цене откупа тиража од 12.000 
одштампаних примерака предметне публикације, од Понуђача.Преговарање ће се вршити 
са овлашћеним представником понуђача. 

 

 



Туристичка организација Града Новог Сада 

 

5 
Туристичка организација Града Новог Сада 

Конкурсна документација у преговарачком поступку јавне набавке бр. ЈНПП 02/2015 
 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена  

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на 
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод 
тог документа на српски језик.  

 

6.2 Начин на који подаци у понуди морају бити попуњени 

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава 
печатом .Исти документи морају имати пословни број и датум под којим су исти заведени 
код Понуђача. По потреби Понуђач може умножити обрасце у довољном броју примерака. 

Обрасци се налазе у одељку 7  -“ ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ” и Понуђач их може 
одатле преузети и одштампати у потребном броју примерака. 

Понуђач може да поднесе само једну  понуду .Понуде са варијантама нису дозвољене и 
биће одбијене. 

6.3 Начин измене, допуне и опозива понуде  

Понуђач може у било ком тренутку, пре истека рока за подношење понуда, да измени, 
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: 
"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" (Јавна набавка -откуп тиража.број 
јавне набавке ЈНПП 02/2015 од 01.07.2015.) Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење 
понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.  

6.4 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења 
набавке, начина и услова плаћања  

Изабрани понуђач је у обавези да предметну испоруку изврши у обиму, на начин и  у року 
утврђеном уговором о јавној набавци .  

6.5 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  

Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима. Након закључења уговора 
о јавној набавци, цена се не може мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних 
делова које сматра меродавним.  

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

Наручилац може да у складу са чл.93 ЗЈН, захтева од понуђача додатна објашњења која 
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача . 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

6.7 Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена за укупан тираж од 12.000 
примерака наведене публикације. 

6.8 Начин и рок подношења захтева за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно 
удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње 
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

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, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке о 
додели уговора на порталу јавних набавки. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га 
Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако 
се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева 
мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем 
поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем 
захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.  

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.  

Такса се плаћа у износу  и на начин прописан Законом.  

6.9 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци  

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8  дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем ако 
таквог буде било. 
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7. ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ                  Попуњава Понуђач          

                                                          

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА_________________________________ 

У преговарачком поступку  јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда  
бр. ЈНПП 02/2015 – откуп тиража публикације:“ НС Tиме „Потрага за изгубљеном 
историјом Новог Сада“.: 

Редни 
број 

        Назив         Технички опис          Тираж  

1 Публикација 
НС Tиме „Потрага 
за изгубљеном 
историјом Новог 
Сада“ 

  
 Број страна:32 (колор) 
 Формат: Б 5     
 Повез: Кламовано 
Језик: Српско-Енглески 

 

 

12.000 примерака 

 

 

1) Општи подаци о Понуђачу 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Лице овлашћено за заступање  

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

    

2) Рок важења понуде:  

__________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда).  
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3) Понуђена цена за укупан тираж од 12.000 примерака: 

____________________ динара без ПДВ 

____________________ динара ,са ПДВ.  

           ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
Бр. ___________                         ПОНУЂАЧА 
Датум: ________   

                                                                  МП.                                  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туристичка организација Града Новог Сада 

 

10 
Туристичка организација Града Новог Сада 

Конкурсна документација у преговарачком поступку јавне набавке бр. ЈНПП 02/2015 
 

 

        Попуњава Понуђач 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона  о јавним набавкама (Сл.лист РС 124/12), под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У   О   ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 

Понуђач  _____________________________________________[ у преговарачком поступку 
јавне набавке добара-откуп тиража публикације  ,број ЈНПП 02/2015, испуњава све 
услове из чл. 75. став 1 тачке 1-4  и става 2  ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови 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 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.  

5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

Место:_____________                                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                               _____________________                                                         
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        Попуњава Понуђач 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама,(Сл.Гласник РС бр.124/12) , понуђач 
____________________, са седиштем у ____________________, ул. 
____________________, бр. _____, даје следећу  : 

 

 

И З Ј А В У  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да 
је________________________као Понуђач у преговарачком поступку јавне набавке  без 
објављивања позива за подношење понуда,бр.ЈНПП бр.02/2015,понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

   
 
 
 
   

Датум:                        ПОНУЂАЧ 

Деловодни број:                                        МП                                            ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ 

                                                                                                              ___________________ 
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Образац структуре понуђене цене са упутством за попуњавање 
у поступку јавне набавке бр. ЈНПП 02/2015 
 

 
Предмет  

набавке 

Количина Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5(3x2) 6 (4x2) 
Публикација 
НС Тиме 
Потрага за 
изгубљеном 
историјом 
Новог Сада 

12.000     

       

УКУПНО:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 1 је уписан називив предмета набавке и није га потребно попуњавати 
 у колони 2 уписати укупну количину предметне публикације која је предмет откупа 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена публикације ,без ПДВ-а  
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена публикације ,са ПДВ-ом 
 у колони 5. уписати  цену без ПДВ-а за укупан тираж , која се добија  тако што 

треба помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженом 
количином (која је наведена у колона 2.); На крају колоне уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати цену са ПДВ-ом за укупан тираж наведен у колони 2,која се 
добија  тако што треба помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 
4.) са траженом количином (које је наведена у колони 2.); На крају колоне уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
у поступку Јавне набавке  бр.ЈНПП 02/2015 

 
Понуђач: _____________________________________  

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12 и 14/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у поступку 
јавне набавке  бр. ЈНПП 02 /2015 

 
 

РЕ

ДНИ 

БРОЈ 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 

1.   

2.   

3.   

4.   

УКУПНО:  

 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                М.П           _______________________________ 
                                                                                         .                                   потпис 
                                                                                   
 
 
 
 
Напомена: Овај образац није обавезно попунити али се доставља и ако је непопуњен. 
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МОДЕЛ        Попуњава Понуђач 
  
                                                                     У Г О В О Р 

о јавној набавци   бр.ЈНПП 02/2015  
 
Закључен у Новом Саду, дана _________.2015. године између: 
 
1. Туристичке организације Града Новог Сада, Нови Сад,Трг Слободе 3/3,коју заступа 

Бранислав Кнежевић, директор (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ: 106066942,рачун бр.840-
990664-22,код Управе за трезор 

 
 и 
2.     _________________________________  (у даљем тексту Добављач),коју заступа  

_________________,ПИБ: ___________, жиро рачун: ________________________ 
 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је реализација Јавне набавке  бр.ЈНПП 02/2015 : откуп тиража  

публикације : 
- „НС Тиме Потрага за изгубљеном историјом Новог Сада“ 

у укупном тиражу од 12.000 примерака ,за потребе Туристичке организације Града Новог Сада.,у 
свему према прихваћеној  понуди Добављача и опису предмета набавке у конкурсној 
документацији. 

Редни 
број 

        Назив         Технички опис          Тираж  

1 Публикација 
НС Tиме „Потрага 
за изгубљеном 
историјом Новог 
Сада“ 

  
 Број страна:32 (колор) 
 Формат: Б 5     
 Повез: Кламовано 
Језик: Српско-Енглески 
 

 
12.000 примерака 
 

 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 22120000-7 Публикације 
 

Члан 2. 
Испоруку уговореног тиража предметне публикације , наведене у члану 1. овог уговора 

Добављач ће извршити у року од 30 дана од дана закључења овог уговора. 
 
 

Члан 3. 
Укупна уговорена цена за испоруку тиража предметне публикације наведених у члану 1. овог 

уговора је                                  динара, без урачунатог ПДВ . 
 

 
Члан 4. 

 Наручилац ће уговорену цену из чл. 3 овог уговора платити Добављачу у року од 45 дана од дана 
када му исти испоручи уговорени број примерака предметне публикације у складу са чл.2 овог 
уговора. 
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Члан 5 
Овај уговор производи правно дејство даном обостраног потписивања од стране овлашћених 

лица Наручиоца и Добављача. 
 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.  
 
 
 

Члан  7. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 
споразумно. 

У случају спора уговорне стране сагласно прихватају надлежност  суда у Новом Саду. 
 
 
 

Члан 8. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава 
свака уговорна страна. 

 
 
 
           ДОБАВЉАЧ                                НАРУЧИЛАЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


