
ЈП“НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ 
Миленка Топаловића бр. 

3 31250 Бајина Башта  
Тел: 031- 863- 644 
 

 
 
 
 На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС" бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број:622 од   24.07.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку, број:622 /1 од 24.07.2014.године припремљена је 
  

  

     К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

  за јавну набавку добара 

 услуге штампања материјала 

    у поступку јавне набавке мале вредности 

Број јавне набавке мале вредности: 14/2014 ЈНМВ 

Предмет јавне набавке: Услуга - штампани материјал 

 
1. Стандардни штампани рекламни материјал 
2. Комерцијални рекламни материјал 
3. Новогодишњи графички материјал 
4. Посебни графички материјал 
5.  

Рок за достављање понудe је до 11.08.2014.  године, до 1200  часова.  

Понуде доставити на адресу: ЈП „Национални парк Тара”,31250 Бајина Башта, 

Миленка Топаловић број 3. 

Јавно отварање понудe обавиће се 11.08.2014. године, у 1215 часова, у просторијама  

ЈП „Национални парк Тара”, 31250 Бајина Башта, Миленка Топаловић број 3, уз 

присуство овлашћених представника понуђача.  

 

јул, 2014. године 

 

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта 
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1.Позив за подношење понуда 
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4. Услови за учешће у поступку јавне набавке 
 
5.Обрасци за оцену испуњености 

  
6.Упутство понуђачима како да сачине понуду –  

     7. Техничке карактеристике/ Спецификација услуге - штампани материјал 
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  Комерцијални рекламни материјал 
                Новогодишњи графички материјал 
                Посебни графички материјал  
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  10.Образац трошкова припреме понуде 
 
  11. Изјава о независној понуди  
  12.Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  
(„Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012)  
 13.Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива за достављање понуде и  
конкурсне документације. 
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На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012) ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта упућује 
 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

За јавну набавку мале вредности услуга – штампани материјал по 
партијама: 

 Стандардни штампани рекламни материјал 
 Комерцијални рекламни материјал 
 Новогодишњи графички материјал 
 Посебни графички материјал  

 
1. Предмет јавне набавке је набавка услуге штампања материјала, и то : 
- Стандардни штампани рекламни материјал 
- Комерцијални рекламни материјал 
 - Новогодишњи графички материјал 
 - Посебни графички материјал, 
а по потребама ЈП“Националног парка Тара“.  
 
2.Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица (домаћа или страна) 
која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) као и услове утврђене конкурсном 
документацијом. 
 
Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке у 
складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр. 
124/2012) понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове. Наручилац задржава 
право да накнадно захтева доказе наведене у члану 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012). 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део 
конкурсне документације. 
 
3.Критеријум за оцењивање понуде је – најнижа понуђена цена и квалитет штампе. 
 
Услуга јавне набавке је обликована по партијама, и то: 

 Стандардни штампани рекламни материјал 
 Комерцијални рекламни материјал 
 Новогодишњи графички материјал 
 Посебни графички материјал 

 
4. Рок за доставу понуде је 11.08.2014. године до 12,00 часова. Понуда ће се сматрати 

благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) 

најкасније до наведеног рока за достављање понуда. Комисија за јавне набавке 

наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднете 

понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуде за јавну набавку услуге заведену под бројем 14/2014 ЈНМВ доставити у 
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запечаћеној коверти, препорученом пошиљком или лично, са назнаком “не отварати - 

понуда, услуга - штампани материјал“ на адресу: ЈП”Национални парк Тара“ Бајина 

Башта, ул . Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, а на полеђини написати: назив 

понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 

Понуде морају бити јасне и недвосмислене, а важност понуде мора да буде 

најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
5. Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, тј. 

11.08.2014. године у 12
15

 часова у просторијама управне зграде ЈП”Национални парк 
Тара“ Бајина Башта, ул. Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта канцеларија бр. 19, у 
присуству овлашћених представника понуђача, који пуномоћје подносе на самом отварању 
понуда, а које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и 
потписано од овлашћеног лица понуђача. 
 
6. Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од дана 

окончања поступка јавног отварања понуда.  
 
7. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од јавног отварања понуда и 

достављена понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.  

 

8. Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити на телефон: 

031/863-644, Михаило Станић. 

 
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
За јавну набавку мале вредности услуга - штампани материјал 
  

1.ЈП”Национални парк Тара“ Бајина Башта, ул . Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина 
Башта,  www.nptara.rs, расписује јавну набавку мале вредности број 14/2014 - набавку 

услуга штампани материјал 
2.Контакт особе: Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности набавке услуге  
штампани материјал у следећем саставу:  
-Бориша Чолић,  

           - Бранко Петковић,  
            -Ранко Милановић,  
 

Заменици чланова комисије: 
-Милица Томић  
- Милорад Новаковић  
- Маријана Јосиповић 

-Контакт телефон 031/863-644,Михаило Станић. 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

За јавну набавку мале вредности услуга - штампани материјал 
 
1.Предмет јавне набавке је набавка услуга штампани материјал, према сукцесивним 

потребама Наручиоца . 

2.Ознака из општег речника набавке је услуга 22000000 штампани материјал и сродни 

производи. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

 
Обавезни и додатни УСЛОВИ                              ДОКАЗИ уз понуду: 
 за учешће:  

1) да је понуђач регистрован 
 
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

код надлежног органа, извода из регистра надлежног Привредног суда; 
односно уписан у    

одговарајући регистар;    

2) да понуђач и његов 
 
2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 

законски заступник није надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
осуђиван за неко од да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
организоване криминалне осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
групе, да није осуђиван за дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
кривична дела против или давања мита, кривично дело преваре; 
привреде, кривична дела    
против животне средине,    
кривично дело примања или    
давања мита, кривично дело    

преваре;    

3) да понуђачу није 
 
3) потврде привредног и прекршајног суда да понуђачу није 

изречена мера забране изречена мера забране обављања делатности, или потврде 
обављања делатности, која Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
је на снази у време регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
објављивања односно слања забране обављања делатности; 
позива за подношење    

понуда;    

4) да је понуђач измирио 
 
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

доспеле порезе, доприносе и је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
друге јавне дажбине у надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
складу са прописима изворних локалних јавних прихода; 
Републике Србије или    
стране државе када има    
седиште на њеној    
територији;    

5) да понуђач има важећу 
 
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од 

дозволу надлежног органа стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена 
за обављање делатности посебним прописом.  
која је предмет јавне    
набавке, ако је таква    
дозвола предвиђена    
посебним прописом.    

6)  Да понуђач располаже 
 
6) Неопходним финансијским капацитетом се сматра пословање 

неопходним финансијским без губитка у предходне 3 (три) обрачунске године, односно 
капацитетом остварен нето добитак, а доказује се достављањем БОН – ЈН за 

 (три) обрачунске године са мишљењем овлашћеног ревизора за 
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последњу обрачунску годину.  
Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских 
извештаја у складу са чланом 37.  

 

 Закона о рачуноводству и ревизији ( “Сл.гл.РС “, број 
46/2006,111/2009. и 99/2011-др.) може их доставити без мишљења 
овлашћеног ревизора. 

 
 
 

 

7) Неопходним пословним капацитетом сматра се да је у току 
2013.године извршио услугу штампања материјала у износу од 
1.000.000 динара, да поседује одговарајуће радне просторије и опрему. 
 

7) Да понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у 

 
оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност 
услова финансијског и пословног капацитета. 

  

8) Да понуђач располаже 
кадровским капацитетом 

8) Неопходним кадровским капацитетом сматра се да понуђивач 
пре достављања позива има најмање троје запослених на 
неодређено време, а као доказ доставља списак запослених на 
меморандуму оверен од стране одговорног лица понуђача.Списак 
мора садржати и изјаву понуђача под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу дас у сви запослени који су наведени 
мна списку у сталном радном односу код понуђача и са пуним 
радним временом. Уз наведени списак радника, као доказ 
доставити :  
-Фотокопије обрасца М-А, М-ЗА или неког другог релевантног 
обрасца за сваког радника наведеног у списку из кога се види да је 
радник пријављен на обавезно социјално осигурање 
- Фотокопије уговора о раду за сваког радника наведеног у списку 
из кога се види да је радник запослен код понуђача на неодређено 
време са пуним радним временом. 

  

9) Да понуђач располаже 
техничким  капацитетом 

9)Неопходним техничким капацитетом  сматра се да понуђач има 
довољан  технички капацитет за извршење предмета јавне набавке 

набавке, да поседује радне просторије и опрему за штампу 

коју доказује изјавом понуђача о техничком капацитету.   

 
*ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

 
Датум 
___________________________ 

ПОНУЂАЧ 
М.П. 

 
НАПОМЕНА: 

- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда   
- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива за подношење понуда.  

Понуђач, дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 
ЗАКОНА О ЈАВНИМНАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће: ДОКАЗИ уз понуду: 
1) да је подизвођач регистрован код 1) извод из регистра Агенције за привредне 
надлежног органа, односно уписан у регистре, односно извода из регистра надлежног 
одговарајући регистар; Привредног суда;  
2) да подизвођач и његов законски 2) извод из казнене евиденције, односно уверења 
заступник није осуђиван за неко од надлежног суда и надлежне полицијске управе 
кривичних дела као члан организоване Министарства унутрашњих послова да 
криминалне групе, да није осуђиван за подизвођач и његов законски заступник није 
кривична дела против привреде, кривична осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
дела против животне средине, кривично организоване криминалне групе, да није 
дело примања или давања мита, кривично осуђиван за неко од кривичних дела против 
дело преваре; привреде, кривична дела против заштите 

 животне средине, кривично дело примања или 
 давања мита, кривично дело преваре; 

3) да подизвођачу није изречена мера 3) потврде привредног и прекршајног суда да 
забране обављања делатности, која је на подизвођачу није изречена мера забране 
снази у време објављивања односно слања обављања делатности, или потврде Агенције за 
позива за подношење понуда; привредне регистре да код овог органа није 

 регистровано, да му је као привредном друштву 
 изречена мера забране обављања делатности; 

4) да је подизвођач измирио доспеле 4) уверења Пореске управе Министарства 
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у финансија и привреде да је подизвођач измирио 
складу са прописима Републике Србије или доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
стране државе када има седиште на њеној локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
територији; основу изворних локалних јавних прихода; 
5) да подизвођач има важећу дозволу 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће 
надлежног органа за обављање делатности делатности, издате од стране надлежног органа, 
која је предмет јавне набавке, ако је таква ако је таква дозвола предвиђена посебним 
дозвола предвиђена посебним прописом. прописом.  
*ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, А ОДВОЈЕНО ОД ОСТАТКА ПОНУДЕ. 
 
Датум 
___________________________ М.П. ПОНУЂАЧ 

 
 
НАПОМЕНА: 

 
- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда   
- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда, односно слања позива за подношење понуда.  
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће: ДОКАЗИ уз понуду: 
 

1) да је понуђач регистрован код 1) извод из регистра Агенције за привредне 
надлежног органа, односно уписан у регистре, односно извода из одговарајућег регистра; 
одговарајући регистар;   
2) да понуђач и његов законски 2) извод из казнене евиденције, односно уверења 
заступник није осуђиван за неко од надлежне полицијске управе Министарства 
кривичних дела као члан организоване унутрашњих послова да понуђач није осуђиван за 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
кривична дела против привреде, криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
кривична дела против животне средине, дела против привреде, кривична дела против 
кривично дело примања или давања заштите животне средине, кривично дело примања 
мита, кривично дело преваре; или давања мита, кривично дело преваре; 
3) да понуђачу није изречена мера 3) потврде прекршајног суда да понуђачу није 
забране обављања делатности, која је на изречена мера забране обављања делатности или 
снази у време објављивања односно потврде Агенције за привредне регистре да код овог 
слања позива за подношење понуда; органа није регистровано, да му је као привредном 

 субјекту изречена мера забране обављања 
 делатности;  

4) да је понуђач измирио доспеле 4) уверења Пореске управе Министарства финансија 
порезе, доприносе и друге јавне и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 
дажбине у складу са прописима доприносе и уверења надлежне управе локалне 
Републике Србије или стране државе самоуправе да је измирио обавезе по основу 
када има седиште на њеној територији; изворних локалних јавних прихода; 
5) да понуђач има важећу дозволу 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће 
надлежног органа за обављање делатности, издате од стране надлежног органа, ако 
делатности која је предмет јавне је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
набавке, ако је таква дозвола   

предвиђена посебним прописом.   
6) Да понуђач располаже неопходним 6)  Неопходним финансијским капацитетом се 
финансијским капацитетом сматра пословање без губитка у предходне 3 (три) 

 обрачунске године, односно остварен нето добитак, 
 а доказује се достављањем БОН – ЈН са извештајем 
 овлашћеног ревизора уколико је понуђач обвезник 
 вршења ревизије и Биланс стања и Биланс успеха 
 предходне 3 (три) обрачунске године са мишљењем 
 овлашћеног ревизора за последњу обрачунску 
 годину. Уколико понуђач нема обавезу да врши 
 ревизију финансијских извештаја у смислу чл. 37. 
 Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник 
 РС", бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011 - др. закон), 
 може их доставити без мишљења овлашћеног 
 ревизора.  

7) Да понуђач располаже неопходним 7) Неопходним пословним капацитетом се сматра 
пословним капацитетом најмање да је током 2013. године извршио услуга - 

 штампани материјал у износу од 1.000.000,00 
 динара и да поседује одговарајуће радне 
 просторије и опрему. 
 Наручилац задржава право да на писмени захтев 
  врши увид у оригиналну документацију којом 
  понуђач доказује испуњеност услова финансијског и 
  пословног капацитета 
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8) Да Понуђач располаже кадровским  8) Неопходним кадровским капацитетом се сматра 
капацитетом  да понуђач пре достављања позива има најмање 

  три запослена лица и да су исти запослени на 
  неодређено време, а као доказ доставља списак 
  запослених (на свом меморандуму, печатиран и 
  потписан од стране одговорног лица понуђача), на 
  коме ће се видети име и презиме, занимање и радно 
  место на које је запослени распоређен по важећој 
  систематизацији послова, а поред тога, списак мора 
  садржати  и  изјаву  понуђача  под  пуном 
  материјалном и кривичном одговорношћу да су сви 
  запослени који су наведени на списку у сталном 
  радном односу код понуђача и са пуним радним 
  временом (изјава може бити дата и одвојено од 
  списка). 
  Уз наведени списак радника, као доказе треба 
  доставити: 
  - Фотокопије обрасца М-А, М-ЗА или неког другог 
  релевантног обрасца за сваког радника наведеног у 
  списку из кога се види да је радник пријављен на 
  обавезно социјално осигурање: 
  - Фотокопије уговора о раду за сваког радника 
  наведеног у списку из кога се види да је радник 
  запослен код понуђача на неодређено време са 
  пуним радним временом. 

9)  Да Понуђач располаже довољним  9) Неопходним техничким капацитетом се сматра 
техничким капацитетом  довољан технички капацитет за извршење предмета 

  јавне набавке – да поседује одговарајуће радне 
  просторије и опрему,  а 
  доказује се изјавом понуђача о техничком 
  капацитету. 

Датум ___________________________ ПОНУЂАЧ 
 

  М.П. 
 

 
НАПОМЕНА:  

- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда   
- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.   
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама.  
 
 
 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

1. Понуда се подноси у једном примерку на српском језику, на обрасцима који чине 
саставни део конкурсне документације.   

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, 
оверена печатом и потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се попуњавати 
оловком, фломастером или пенкалом, а свака учињена исправка мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или подебљавање бројева мора се 
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парафирати и оверити од стране понуђача.  
2. Сви обрасци морају да буду читко попуњени, потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача и печатирани.  
3.Понуђач је дужан да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата елементе уговора.   
4. Понуда са варијантама није дозвољена.  
5.    Понуђач понуду подноси непосредно или препорученом поштом. Понуђач подноси понуду 
у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На предњој страни написати текст: „Понуда ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 14/2014 - не 
отварај“,назив и број Јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса 
понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
  
6.Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, 
односно истог дана. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача.  
7.Пре истека рока за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду.  
8.Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.  
9.Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 
потраживања преносе директно подизвођачу;  
10.Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама „ 
Службени гласник РС“ бр. 124/2012.  
11.У случају заједничке понуде саставни део понуде чини споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразу 
садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама „ Службени 
гласник РС“ бр. 124/2012.  
12.Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне 
документације.  
13.Подаци, које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће 
коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга 
лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени 
приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка.  
14.Неблаговремене и запечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене. 
Неисправне и неприхватљиве понуде биће одбијене.   
15. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке је саставни део заједничке понуде;  
16. Понуђач треба да упише цене у динарима за све позиције у конкурсној 

документацији  и да цене искаже са и без обрачунатог пореза.
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Цена је фиксна и треба да буде изражена у динарима, заокружена на две децимале. Понуђач 

даје цену за период важења уговора. Није дозвољено захтевање аванса. Плаћање цене у 

износу који су утврђени уговором вршиће се на рачун.  
У цену морају бити урачунати сви накнадни и зависни трошкови. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати ускладу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама „ Службени гласник РС“ бр. 124/2012.  
Након закључења уговора, може се променити Анексом Уговора само ако дође до промене 
цене из објективних разлога:услед раста цена на мало, ( уговорена цена добара се усклађује 
са растом цена на мало који се објављује у „Сл гласнику РС“, према званичним подацима 
Републичког завода за статистику,уколико тај раст цена прелази 10%); а у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама.  
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе Одлуку 
о изменема уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Наручилац је дужан 
да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и 
достави извештај Управи за јавне набавке и Државнојревизорској институцији 
Услови плаћања - на рачун понуђача, валута плаћања неможе бити краћа од 15 дана од 
дана пријема рачуна, нити дужа од 45 дана. 
17.Понуђач је дужан да предмет јавне набавке, обави благовремено, квалитетно у 
складу са правилима струке из области која је предмет јавне набавке, добрим 
пословним обичајима и пословном етиком.  
18.Понуђач је дужан да у понуди означи повериљиве податке: цена и остали подаци из понуде 
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуда неће се сматрати 
поверљивим сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама  
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012).  
19.Понуђач је дужан да детаљно проучи документацију и упутства. Све евентуалне додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, понуђач може тражити 
искључиво у писаном облику пре предаје документације на начин одређен чл. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012);  
20.Понуда мора бити без исправки или уписивања осим оних уписа у складу са 
упуством наручиоца. У случају исправки оне морају бити потписане од стране особа 
које потписују понуду и оверене печатом. 
21.Пре истека рока за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на начин и у року који је одређен за подношење понуда. Понуђач је 
дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 
доставља. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити 
изражена у динарском износу. Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде 
биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти :“Измене понуде“ 
или „Опозив понуде“ за јавну набавку услуга – ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 14/2014- 
НЕ ОТВАРАТИ“.  
22.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити мења своју 
понуду.  
23.Понуда треба да остане важећа за прихватање најмање 90 дана од дана отварања.  
24.Наручилац након отварања понуда може телефоном од понуђача тражити додатна   

обавештења, или појашњења у вези исправности понуде. 
25. Понуђач је дужан да достави узорак штампе, која се након тендера враћа и листу 
референци. 
26.Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума економски 

најповољнија понуда;  
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26.1.Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи: 

1. Понуђена цена ......................................................................................... 80 пондера, 

2. Рок плаћања ............................................................................................... 5 пондера, 

3. Квалитет  .................................................................................................... 6 пондера 

4.  Листа референци ........................................................................................4 пондера 

5. Оцена испуњености ....................................................................................5 пондера 

 
26.2. Методологија примене елемента критеријума ПОНУЂЕНА ЦЕНА је следећа:  

- најнижа укупна понуђена цена добија максималан број од 80 пондера 
- остале укупне понуђене цене се пондеришу формулом: 

најнижа укупна понуђена цена х максималан број пондера / 
укупна понуђена цена. 

26.3. Методологија примене елемента критеријума РОК ПЛАЋАЊА је следећа: 

- понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број од 5 пондера  

- остали понуђени рокови се пондеришу формулом: 

понуђени рок плаћања у данима х максималан број пондера/ 

најдужи рок плаћања 

Рок плаћања изражава се у броју дана од дана испостављања рачуна. 

26.4. Методологија примене елемента критеријума КВАЛИТЕТ је следећа: 

- понуда са репрезентативним узорком коју оцени комисија, добија максималан 
број од 6 пондера  

- остали понуђивачи  пондеришу се пондерима 1-5, 
26.5. . Методологија примене елемента критеријума ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ  је следећа: 

- понуда са репрезентативним узорком коју оцени комисија, добија максималан 
број од 4 пондера  

- остали понуђивачи  пондеришу се пондерима 1-3. 

26.6.. За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која добије највећи број 
пондерских поена (бодова) по наведеним елементима критеријума. 

27.У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, елемент 

критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће повољнији 

услови плаћања.  

28.Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци ако 

установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су 

све понуде неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког другог објективног разлога. 

О обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити обавештење у року од 3 дана од 

дана донете одлуке. 

29.Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине; 
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30.Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;  

31.Понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача у складу са роковима и 

начином подношења предвиђеним Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС, бр. 124/2012). После доношења одлуке наручиоца, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.  

32.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за 

заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012) није 

другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом или факсом, а понуђач 

мора имати потврду пријема. Уколико се Захтев за заштиту права доставља путем поште мора 

се послати препоручено са повратницом.   
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
бр. 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016 сврха уплате: 
републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије уплати 
таксу у износу од 40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности прописану 
чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012) и да о 
томе достави доказ наручиоцу.  
32.Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту 
права из чл 149. Закона о јавним набавкама „ Службени гласник РС“ бр. 124/2012, приступи 
потписивању уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор у року од 5 дана 
од дана када му је достављен на потпис, и не врати га наручиоцу, сматраће се да је одустао од 
уговора, а Наручилац ће уговор закључити са првим следећим понуђачем који има најнижу 
понуђену цену.  
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Бориша Чолић 
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6. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта расписује јавну набавку мале 

вредности број 14/2014. - набавку услуга – штампани материјал. 
 
Штампани материјал ће се испоручивати сукцесивно, према захтевима наручиоца, 
зависно од потреба за врстом и количином штампаног материјала, у периоду од годину 
дана од закључења уговора. 
 
Рок за испоруку штампаног материјала: Понуђач је дужан да достави штампани материјал 
најкасније у року од 10 дана од када Наручилац писмено или усмено наручи, осим у изузетним 
случајевима када ће се испорука обавити у року за испоруку наведену у налогу Наручиоца, 
штампа календара ће се обављати у октобру/новембру 2014.године. 

 
Важење уговора Уговор важи за период од годину дана од дана закључења, под условом 
да финансијском плану буду предвиђена средства за наредну годину. 
 
Место испоруке : 
Понуђач је у обавези да испоручује штампани материјал на адресу Наручиоца: Миленка 

Топаловића 3.Бајина Башта. 
 
Квалитет : 
Понуђач гарантује да услуга која су предмет ове набавке немају никакве недостатке, 
односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са конкурсном 
документацијом. 
 
Рекламација на квалитет: 
 
У случају да се деси испорука, а да наведена услуга не одговарају траженим, понуђач је 

у обавези да у року од 10 дана испоручи НОВУ тражену услугу. 
 

Контролу извршених испоруке услуге вршиће запослени на пословима набавке. 
 

Оверу испостављених рачуна вршиће налогодавац. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

 ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта расписује јавну набавку мале 
вредности број 14/2014 - набавку – услуга – штампани материјала, а по потребама ЈП 
“Националног парка Тара“ и то: 

 

I СТАНДАРДНИ ШТАМПАНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ –партија 1 

 

1. РЕКЛАМНА КЕСА 

- Модел: 1/1. 
 Димензије: 25 цм х 38 цм х 9 цм 
 Материјал: Кунздруцк 120 гр/м2 бело-бело. Картонска ојачања дно. 
 Две плетене ручке 5мм.  
 Штампа: 4/0 мат пластификација 
 Тираж: 400 комада 
 Припрема: Идејно решење и припрема-обавеза штампарије. Обавеза предузећа – 

лого и фотоси. 
 Рок испоруке 7. дана . 

-Модел: 1/2.  
 Димензије: 22 цм х 27 цм х 11 цм 
 Материјал: Натрон 70 гр/м2 браон, Кеса са спољном ручком. 
 Штампа: 2/0 Покривеност 25% 
 Тираж: 5000 комада 
 Припрема: Идејно решење и припрема-обавеза штампарије. Предузеће доставља 

лого 
 Паковање у транспортне кутије и на палети 
 Рок испоруке: 20 дана. 

2. РЕКЛАМНА ФАСЦИКЛА 
 Формат А4 (22,5 цм х 31 цм) 
 Материјал: Кунздруцк 300 гр/м2 

 Штампа: 4/1, пластификација мат УВ лак сепаратно 
 Тираж: 500 комада 
 Припрема: Наручилац доставља лого и текст. 
 Идејно решење и припрема за штампу обавеза штампарије. 

3.ОПШТИ ПРОСПЕКТ НП ТАРА – српски језик  
 Формат: отворено 48 цм х 34,5 цм, затворено 11,5 цм х24 цм 
 Материјал: Кунздруцк 170гр/м2 

 Обим: 12 страна 
 Штампа: 4/4 + 1/1 сјајни лак 
 Повез: савијено 3 превоја 
 Тираж: 5.000 комада ( 3000 ком. - ћирилица, 2000 ком. – латиница)  
 Припрема: Наручилац доставља текст и фото. 
 Идејно решење и припрема за штампу обавеза штампарије. 
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4.ОПШТИ ПРОСПЕКТ НП ТАРА – енглески 
 Формат: отворено 48 цм х 34,5 цм, затворено 11,5 цм х24 цм 
 Материјал: Кунздруцк 170гр/м2 

 Обим: 12 страна 
 Штампа: 4/4 + 1/1 сјајни лак 
 Повез: савијено 3 превоја 
 Тираж: 3000 комада 
 Припрема: Наручилац доставља текст и фото. 
 Идејно решење и припрема за штампу обавеза штампарије.  

 
5. РAДНИ БЛОКОВИ 

 Формат: А5 
 Корице: материјал-Кунздруцк 300гр/м2, штампа-колор 4/0 плус сјајна 

пластификација 
 Књижни блок: Офсет 80гр/м2 уштампан знак и лого НП Тара, штампа 1/0 
 Обим књижног блока: 60 листа 
 Дорада: спирални повез  
 Тираж: 500 комада 
 Припрема: Наручилац доставља лого и фотографије. 
 Идејно решење корица и припрема за штампу обавеза штампарије.  

 
6. РAДНИ БЛОКОВИ 

 Формат: А6 
 Корице: материјал-Кунздруцк 300гр/м2, штампа-колор 4/0 плус сјајна 

пластификација 
 Књижни блок: Офсет 80гр/м2 уштампан знак и лого НП Тара, штампа 1/0 
 Обим књижног блока: 60 листа 
 Дорада: спирални повез  
 Тираж: 500 комада 
 Припрема: Наручилац доставља лого и фотографије. 
 Идејно решење корица и припрема за штампу обавеза штампарије, 

 

7.ВИЗИТ КАРТЕ Формат: 9 цм x 5 цм 
 Материјал: Акварело бјанко, (Akvarelo bianco) 300. гр 
 Штампа: 2/2 
 Ћошкано 
 Тираж: 29 комада по 100ком 
 Припрема: Наручилац доставља лого и податке, 
 Идејно решење и припрема обавеза штампарије, 
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рб Назив артикла Тираж Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 
Укупна 

цена 
1. РЕКЛАМНА 

КЕСА модел 1/1 
400 

   

2. РЕКЛАМНА 
КЕСА модел 1/2 

5000 
   

3. РЕКЛАМНА 
ФАСЦИКЛА 

500 
   

4. ОПШТИ 
ПРОСПЕКТ НП 
ТАРА – српски 

3000 ћир 
2000 лат 

   

5. ОПШТИ 
ПРОСПЕКТ НП 
ТАРА – енг 

3000 
   

6. РAДНИ 
БЛОКОВИ А5 

500 
   

7. РAДНИ 
БЛОКОВИ А6 

500 
   

8. ВИЗИТ КАРТЕ 29x100    

 
 
II КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ-партија 2 
 
1. РАЗГЛДЕНИЦЕ  

 Формат: 20 цм x 13 цм 
 Папир: биндакот 300 гр/м2  

 Штампа: колор 4/1 + пластификација 1/0 мат 
 Тираж: 4 мотива по 2. 500 примерака (укупно 10.000 ) примерака 
 Припрема: Поручилац доставља лого и фотографије. 
 Идејно решење и припрема обавеза штампарије.  

2. ПОСТЕРИ 
 Формат: Б 2 ( 700 x 490 мм ) 
 Папир: кунздруцк 115. гр. 
 Штампа: колор 4/0 плус пластификација 1/0 мат 
 Тираж: 4. Мотива по 250. примерака ( укупно 1000. примерака) 
 Припрема: Наручилац доставља лого и фото 
 Идејно решење и припрема обавеза штампарије. 

 

рб Назив артикла Тираж Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 
Укупна 

цена 
1. РАЗГЛДЕНИЦЕ 4x2.500    

2. ПОСТЕРИ 4x250    
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III НОВОГОДИШЊИ ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛ-партија 3 

1. ЗИДНИ КАЛЕНДАР: 
Модел број: 1/1 
 Формат : 48 x 32 см; 
 Обим : 7 листова; 
 Материјал : кунздрук 150 гр; 
 Штампа : Насловни лист 4/4, листови календаријума 4/4, задња 2/4; 
 Повез : спирала, бушење рупа кроз свих 7 листова у доњем делу листа на средини, 

плус ринглица на првом листу. 
 Тираж : 750 комада. 
 

Модел број: 1/2 
 Обим : 13 листова ( 21 x 10 см ) ; 
 Хартија: кунздрук; 
 Штампа : 4/4; 
 Повез : спирала по дужој страни; 
 Тираж : 750 примерака. 
 
Један модел биће одабран. 
 

2. СТОНИ КАЛЕНДАР: 
 Формат : 21 x 10 см; 
 Подлошка : отворено 32 x 21 см. 
 Материјал: симбол кард 330 гр. 
 Штанцовано, савијено. 
 

3. ЏЕПНИ КАЛЕНДАР: 
 Формат: 9,5 x 6,5 см; 
 Материјал : кунздрук 300 гр/м2; 
 Штампа : 4/2 пластифицирано 
 Ћошкано, 
 Тираж : 4 мотива по 500 примерака. 

 
Напомена : 

Текст и фотографије доставља поручилац 
Идејно решење и припрема штампе је обавеза штампарије. 
 

рб Назив артикла Тираж Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 
Укупна 

цена 
1. СТОНИ 

КАЛЕНДАР 
модел 1/1 

750 
   

2. СТОНИ 
КАЛЕНДАР 
модел 1/2 

750 
   

3. СТОНИ 
КАЛЕНДАР 

500 
   

4. ЏЕПНИ 
КАЛЕНДАР 

4x500 
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IV ПОСЕБНИ ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛ-партија 4 

1.НАУЧНА МОНОГРАФИЈА „ФАУНА ЛЕПИДОПТЕРА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА 
ТАРА – МИКРОЛЕПТИРИ“ 

 Формат: Б5 (23,5 x 16 цм) 
 Обим: 305 страна, 2/3 страна у боји, 
 Штампа: мат папир 
 Књижни блок: кунстдрук 135 гр/м2 

 Повез: тврди,пантљика - лепљено-шивено 
 Корице: колор 4/0 + мат пластика 
 Тираж: 300 комада 
 Припрема: Наручиоц доставља припрему за штампу,  
 Лектура и коректура текста је обавеза штампарије. 

рб Назив артикла Тираж Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 
Укупна 

цена 
1. НАУЧНА 

МОНОГРАФИЈА 
300 

   

 
 
V ПОСЕБНИ ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛ-партија 5 
 
1. ПРОСПЕКТ ,,ТАРА ЗА СВЕ“ 

 Формат: А4 (Биговано на два листа А5)    
 Материјал: Кунздруцк 200. гр 
   Штампа: 4/4 плус пластификација, мат 

  Тираж: 1000 примерака 
  Припрема: Наручилац доставља текст и фотографије. 

 

рб Назив артикла Тираж Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 
Укупна 

цена 
1. ПРОСПЕКТ 

,,ТАРА ЗА СВЕ“ 
1000 

   

 

 

 

 

 
 

Дана________________________ 
ПОНУЂАЧ 

М.П. __________________________  
(потпис овлашћеног лица ) 
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Назив понуђача:  

Седиште понуђача, општина, 
адреса:  

Овлашћено лице (потписник 
уговора) 

 
Особа за контакт: 

 
Телефон: 

 
Телефакс: 

 
Електронска пошта: 

 
Датум: 

 
Жиро-рачун: 

 
банка 

 
Матични број: 

 
Порески идентификациони број: 

 
 
 
Понуда број: ______________    

 

Понуда се подноси ( заокружити начин подношења понуде): - самостално, 
 

    - са подизвођачем, 
 

    - као заједничка понуда. 
 

     
 

Назив/име подизвођача  Проценат укупне вредности  Део предмета набавке који ће се 
  набавке који ће се поверити  извршити преко подизвођача 
  подизвођачу (не може бити већи   

  од 50%)   
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ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку број: 07/2013 – услуга – штампани материјал. 
1.  Укупна цена : 
Партије 1. је ____________ динара без пдв-а, __________________ динара са пдв-ом.  

Партије 2. је ____________ динара без пдв-а, __________________ динара са пдв-ом. 

 Партије 3. је ____________ динара без пдв-а, __________________ динара са пдв-ом. 

Партије 4. је ____________ динара без пдв-а, __________________ динара са пдв-ом. 

Партије 5. је ____________ динара без пдв-а, __________________ динара са пдв-ом. 
 

Укупна цена јавне набавке ( партија 1 + партија 2 + партија 3+партија 4+ партија 5) 
__________________  
без пдв-а, укупна цена са пдв-ом ________________________ 

 
 
2.  Друге врсте плаћања која терете услугу _____________________________ 
 
3.Начини, рок и услови плаћања :___________________________________________. 

 
Рок важења понуде __________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана) 

 
Сагласни смо да време почетка вршења услуге, начин и динамику посебно уговоримо са 

Наручиоцем услуге. 
 
 
У __________________________ 
 
Дана________________________ 

ПОНУЂАЧ 
М.П.__________________________  

(потпис овлашћеног лица
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Јавна набавка малих вредности – бр. 14/2014 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 
 
 

Понуђач :_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
УКУПНИ 

 
 

   
 

 БЕЗ ПОРЕЗА ПОРЕЗ УКУПНО СА 
 

   ПОРЕЗОМ 
 

1.Партија –    
 

РЕКЛАМНИ материјал    
 

2.Партија – КОМЕРЦИЈАЛНИ    
 

3.Партија - НОВОГОДИШЊИ    

 

4.Партија - ПОСЕБНИ материјал    

5.Партија - ПОСЕБНИ материјал    
 

УКУПНО : (1+2+3+4+5)    
 

 
Упуство : Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац. 

 

 
У : ___________________________ Понуђач: 

 
Датум : ______________________ ______________________ 

 
 
 
 

( М. П. ) 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
Назив подизвођача 
 
Седиште подизвођача 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора 

 
Особа за контакт 
 
Телефон 
 
Телефакс 
 
Електронска пошта 
 
Текући рачун 
 
Матични број 
 
Порески идентификациони број 
 
НАПОМЕНА: Уколико има више подизвођача, образац копирати. Уколико 

понуђач наступа без подизвођача образац се не попуњава. 
 
У __________________________ 
Дана________________________ 
 

ПОНУЂАЧ 
 

М.П.__________________________  
(потпис овлашћеног лица ) 
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Попуните и печатом на свакој страни 

потврдите да прихватате овај модел уговора 
 
ЈП“Национални парк 

Тара“ Бајина Башта 
 

8. М О Д Е Л   У Г О В О Р А 
 

Закључен између: 
 

Закључен у Бајиној Башти између: 
1.ЈП“Национални парк Тара“ из Бајина Башта, ул. М . Топаловића бр. 3, матични број: 
07360355, шифра делатности: 9103, ПИБ 100760669, кога заступа овлашћено лице  
__________________ (у даљем тексту овог Уговора : Наручилац) 
 
2.„_______________________“ из _________________, ул. ________________ бр. ___,  
матични број: ____________ , шифра делатности: ___________, ПИБ _____________ ,  
текући рачун број: ________________, кога заступа директор __________________ (у  
даљем тексту овог Уговора: Понуђач) 

 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, у складу са Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ бр 124/12), на 
основу Одлуке о покретању поступка број ___ од __.__.2014.године и позива за 
достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ број:  

14/2014;  
 
- да је Понуђач  ___________________________________, ул. __________________,   
доставио Понуду број _________________ од ___________.године, која се налази у 

прилогу и саставни је део овог уговора;  
 

- да Понуда број __________________ од _________________.године од понуђача 
у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се 
налази у прилогу; да је Наручилац, у складу са Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број   

1124/12) и Одлуком о избору наповољније понуде број: _____________________ од   
_________________године, као најповољнију понуду изабрао понуду понуђача  
______________________________________________________________ .  
 

Члан 2. 
 

Предмет Уговора је услуге штампаног материјала, за потребе ЈП “Национални 

парк Тара“ Бајина Башта. 
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Члан 3. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће се реализација уговора вршити сукцесивно, према 
захтевима Наручиоца, у зависности од потреба за врстом и количином штампаног 
материјала, у периоду трајања уговора, а да ће се новогодишњи календари штампати у 
октобру/ новембра 2014.године.  

Уколико Наручилац има потребе за штампаним материјалом који није наведен у 
спецификацији, понуђач је дужан, уколико га има, исти достави наручиоцу у року из 
чл 7. уговора.  

Уговор важи за период од годину дана од дана закључења, под условом да 

финасијским планом буду предвиђена средства за наредну годину. 
 

Члан 4. 
 

Укупно уговорена цена за добра из чл 2. овог уговора износи максимално до  
__________________ динара без ПДВ-а, односно максимално до __________________  
динара са ПДВ-ом, зависно од потреба Купца за штампаним материјалом 
______________за време трајања уговора ( не попуњава понуђач). 

Јединичне цене су утврђене у Обрасцу Понуде Понуђача који се налази у 
прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 

Цена добара из понуде, након закључења уговора, може се променити Анексом 
Уговора само ако дође до промене цене у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/12);  

У овом случају понуђач је у обавези да достави образложење са доказима о 
промени цене. 

За штампани материјал који није наведен у спецификацији важеће званичне цене из 

ценовника понуђача, уз претходну сагласност наручиоца за понуђену цену. 
 

Члан 5. 
 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Понуђача број: 
________________________, код банке ______________________, року од ____ дана од 
дана пријема потписаног и овереног рачуна са пратећом документацијом, после сваке 
сукцесивне испоруке. 
 

Члан 6. 
 

Понуђач гарантује да услуга која су предмет ове набавке немају никакве 
недостатке, односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са 
конкурсном документацијом. 

У случају да се након испоруке утврди да наведена услуга не одговарају 
траженим, Понуђач је у обавези да у року од 2 дана испоручи тражену услугу 
уговореног квалитета. 
 

Члан 7. 
 

Понуђач је дужан да достави штампани материјал истог дана када Наручилац 
писмено или усмено наручи исти, а најкасније 10 дана од дана наручивања, осим у 
изузетним случајевима када ће се испорука обавити у року за испоруку наведеном у 
налогу Наручиоца. 
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Понуђач се обавезује да бесплатно доставља штампаног материјал на адресу 
Наручиоца: ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта, М. Топаловића 3, II спрат, 
служба набавке. 
 

Члан 8. 
 

Уколико Понуђач не испуни уговорене обавезе из чл 6. и 7. дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 2  дневно за сваки дан закашњења на тржишну 

вредност уговореног штампаног материјала на дан обрачуна обавезе, а највише 5% од 

тржишне вредности уговореног штампаног материјала. 
 

Члан 9. 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између Наручиоца и Понуђача не буду решени споразумно, 

уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 
 

Члан 10. 
 

За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 11. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања истог од стране овлашћених 

представника обе уговорне стране. 
 

Члан 12. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) за 

Наручиоца и 3 (три) за Понуђача. 
 
 

 

ЗА ПОНУЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА 

_____________________ ____________________

овлашћено лице овлашћено лице 
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9. ОБРАЗАЦ 

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
За јавну набавку мале вредности број 14/2014 - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

 
Назив понуђача: 
 
Седиште: 
 
Адреса: 
 
Деловодни број: 
 
Датум: 
 

 
Трошкови израде узорака или модела __________________ 

 
Трошкови прибављања средства обезбеђења ______________________ 

 
Напомена: Образац попунити уколико наведени трошкови припреме понуде постоје. 
 
 
 
 
У____________________________дана_______________ 
 

 
__________________________ 

М.П.   Име и презиме овлашћеног лица 
 
 
 
 

__________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) 

 
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач: 
 
1) регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
 
2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  
 
3) није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда;  
 
4) измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  
 
5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
 
за јавну набавку мале вредности број 14/2014- ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ.  
Понуђач је приликом састављања своје понуде поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине. 
 
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
У ______________________ дана _____________ 2014. године. 
 
 
 

Изјаву дао: 
__________________________ 

М.П.  Име и презиме овлашћеног лице 
 

__________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 
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11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном   
и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач понуду за јавну набавку мале   
вредности број 14/2014 - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ. 
 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
У ______________________ дана _____________ 2014. године. 
 
 
 
 

Изјаву дао: 
 

__________________________ 
М.П.  Име и презиме овлашћеног лице 

 
__________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Назив понуђача: 
 
Седиште: 
 
Адреса: 
 
Деловодни број: 
 
Датум: 
 

 
12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА  
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач: 
 
- да сам упознат са свим захтевима и условима из Конкурсне документације за јавну   
набавку мале вредности број 14/2014 - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ.  
 

- као и да подношењем понуде у потпуности, целости и без резерве прихватам све услове 

наведене у Јавном позиву за достављање понуда и Конкурсној документацији.  
 
Као овлашћено лице за заступање, одговорно изјављујем да су сви подаци дати у понуди 
истинити и тачни и свестан сам да давање нетачних података повалчи за собом законску 
одговорност и искључење из поступка. 
 
 
У ______________________ дана _____________ 2014. године. 
 

 
Изјаву дао: 

 

 
__________________________ 

М.П.    Име и презиме овлашћеног лице 
 

 
__________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 

 


