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На основу члана 39., чл. 40. и чл. 40а. а у вези са чланом 31. став 1. тачка 8. и 
члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015, 68/2015), у даљем тексту: Закон), те у складу са чланом 35. Закона о 
хипотеци, као и Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
ради закључења оквирног споразума бр. 02-1755 од 27.04.2016.године као и 
Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. 02-1756 од 27.04.2016. 
године за јавну набавку бр. 6/2016, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку услуга оглашавања 

ЈН бр. 6/2016 
 
Конкурсна документација садржи: 
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I Општи подаци о јавној набавци 3 
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III 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш 
(у даљем тексту: Фонд). 
 
Адреса Филијале Београд: Кнез Михаилова 14, Београд (сва коресподенција 
се обавља на адресу наручиоца у Филијали Београд) 
 
Интернет страница:  www.fondzarazvoj.gov.rs  
  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности и то 
у посебном облику поступка јавне набавке ради закључења оквирног 
споразума у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. На ову јавну набавку ће се примењивати и: 

• ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

• ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,  
• ЗАКОН О ХИПОТЕЦИ 

•  ВАЖЕЋИ ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ПРЕДМЕТНУ ДЕЛАТНОСТ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности ради закључења 
оквирног споразума са двојицом прворангираних понуђача. Уговор о јавној 
набавци на основу оквирног споразума закључиће се са двојицом 
прворангираних понуђача и то према условима за закључење уговора 
утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда 
добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима, у складу 
са чланом 40а Закона. 
 
У конкретном случају ради се о набавци код које наручилац није у могућности 
да унапред предвиди количине (број огласа) и време када ће се потреба за 
набавком појавити.  
 
Оквирни споразум ће користити само Фонд као Наручилац. 
 
Оквирни споразум ће трајати 12 месеци од закључења. 
 
Уговори о јавној набавци који ће се закључити на основу оквирног споразума 
доделиће се пре завршетка трајања оквирног споразума и трајаће 12 месеци 
од закључења. 
 
Приликом закључења уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума  
стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.  
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За предметном набавком постоји објективна потреба Фонда настала 
тумачењем и применом законске одредбе члана 35. Закона о хипотеци. 
Наиме, Фонд у оквиру своје основне делатности спроводи и вансудске поступке 
намирења и то продајом хипотековане непокретности при чему је обавезан да 
поступа у складу са Законом о хипотеци. Наведеним законом је, између 
осталог прописано, да оглас о одржавању аукцијске продаје мора бити на 
видан начин објављен у високотиражном дневном листу који се продаје на 
целој територији Републике Србије и најмање у једном дневном листу који се 
продаје у региону у коме се налази хипотекована непокретност.  
 
Сходно наведеном, те сходно потреби Фонда да спроводи аукцијске продаје 
непокретности, неопходно је да Фонд има закључен уговор о оглашавању и то 
са два различита дневна листа који се продају на целој територији Републике 
Србије тј. који се продају у свим регионима у Републици Србији у којима се могу 
налазити хипотековане непокретности.  
 
Имајући у виду да се дневни листови који се продају на целој територији 
Републике Србије продају такође и у свим регионима Републике Србије у 
којима се може јавити потреба за продајом хипотековане непокретности, то 
произилази да се објавом огласа у два различита дневна листа који се 
продају на целој територији Републике Србије испуњава обавеза оглашавања 
прописана Законом о хипотеци. Дакле, обавеза је Фонда да оглас о одржавању 
аукцијске продаје истовремено објави у два различита дневна листа.  
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 6/2016 су услугe оглашавања; 79341000 - услуге 
оглашавања (назив и ознака из општег речника набавки). 
Техничке карактеристике (опис услуге) навадене су у делу III конкурсне 
документације. 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне 
документације (усаглашеност понуде са захтевима из техничке 
спецификације понуђач потврђује потписивањем образца понуде). 
 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са 
двојицом прворангираних понуђача. Уговор о јавној набавци на основу 
оквирног споразума закључиће се са двојицом прворангираних понуђача и то 
према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу 
већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције 
међу добављачима, у складу са чланом 40а Закона. 
 
5. Контакт  
  
Лице за контакт: Немања Јанковић, сектор за правне и опште послове. 
е-маил: nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs  
 
6. Право учешћа 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна, правна 
лица, предузетници и физичка лица, која испуњавају све услове из чл.75. и 76. 
Закона.  
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II   ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 6/2016 су услугe оглашавања; 79341000 - услуге 
оглашавања (назив и ознака из општег речника набавки). 
 
Техничке карактеристике (опис услуге) навадене су у делу III конкурсне 
документације. 
 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне 
документације (усаглашеност понуде са захтевима из техничке спецификације 
понуђач потврђује потписивањем образца понуде). 
 
2. Процењена вредност набавке 
  
Укупна процењена вредност јавне набавке (оквирног споразума) је 
2.200.000,00 динара без пдв-а, укупно за све закључене уговоре. 
 
Набавка ће се реализовати (по свим закљученим уговорима) највише до 
лимита укупне процењене вредности од 2.200.000,00 динара без пдв-а 
 
3. Партије 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. Квалитет услуге 
 
Понуђач сe oбавeзујe да предметну услугу пружа у свему у складу са захтевима 
Фонда те у складу са свим позитивно правним прописима и стандардима који 
регулишу предметну делатност у Републици Србији. 
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III   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
 
Предмет јавне набавке број 6/2016 су услугe оглашавања у дневном листу. 
 
Врста огласа: огласи о одржавању аукцијске продаје у складу са Законом о 
хипотеци, и то: 
 
„Објављивање огласа о одржавању аукцијске продаје у високотиражном 
дневном листу који се продаје на целој територији Републике Србије и 
који се продаје у свим регионима у Републици Србији у којима се могу 
налазити хипотековане непокретности, у складу са чланом 35. Закона о 
хипотеци“ ; а према појединачним потребама наручиоца. 
 
Оглашавање ће се реализовати по конкретној потреби и захтеву Фонда, у 
складу са критеријумима и условима дефисаним оквирним споразумом, с 
обзиром да се у конкретном случају ради о набавци код које наручилац није у 
могућности да унапред предвиди количине (број огласа) и време када ће се 
потреба за набавком појавити.  
 
Услов за учешће у поступку јавне набавке је да понуђач спада у 
високотиражне дневне листове који се продају на целој територији 
Републике Србије и који се продају у свим регионима у Републици Србији 
у којима се могу налазити хипотековане непокретности. 
 
Високотиражним ће се сматрати дневни лист који се најмање у једном 
дану у недељи продаје у дневном тиражу од минимум 50.000 примерака. 
 
Огласи се објављују у црно-белој редакцији. 
Цена се изражава по стубичном центиметру. 
Оглашавање се врши на унутрашњим комерцијалним странама (осим прве и 
последње стране). 
Рок извршења услуге не може бити дужи од 3 дана од дана достављања текста 
огласа. 
Оглашавање се врши у било ком дану у недељи, по конкретном захтеву 
Наручиоца. 
 
 

 
                                                                                                Директор Сектора  
                                                                                      правних и општих послова 
 
                                                                                         Ања Матијас-Поповић 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
 
Предмет јавне набавке број 6/2016 су услугe оглашавања; 79341000 - услуге 
оглашавања (назив и ознака из општег речника набавки). 
 
Техничке карактеристике (опис услуге) навадене су у делу III конкурсне 
документације. 
 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне 
документације (усаглашеност понуде са захтевима из техничке спецификације 
понуђач потврђује потписивањем образца понуде). 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом;. 
 

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
1) Да се дневни лист који понуђач издаје, и у којем ће наручилац 

објављивати огласе, најмање у једном дану у недељи продаје у 
дневном тиражу од минимум 50.000 примерака. 
 

2) Да се дневни лист који понуђач издаје, и у којем ће наручилац 
објављивати огласе, продаје на целој територији Републике 
Србије и да се продаје у свим регионима у Републици Србији у 
којима се могу налазити хипотековане непокретности, у складу 
са чланом 35. Закона о хипотеци. 

 
Докази: 
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 
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2. Правна лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверењa надлежног суда и 
надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих. 
 
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске 
управе МУП-а, да 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  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
 
3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
4. Потписан о оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 
став 2 Закона (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу XIV и 
поглављу XV.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл.76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума 
да тражи од понуђача да доставе копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа.  
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 

            Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи  
            доказ одређен Законом као и овом конкурсном документацијом ако   
           понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су   
           тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Лице уписано у Регистар понуђача у складу са чланом 78. ЗЈН-а, није 
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова при чему наведено не важи за важећу дозволу ако је предвиђена 
посебним прописом. 
Понуђач је дужан 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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке бр. 6/2016 - услуге оглашавања, 
Наручиоца Фонда за развој РС, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке бр. 6/2016 - услуге оглашавања, 
Наручиоца Фонда за развој РС, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Фонда 
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне 
набавке односно критеријуме и услове оквирног споразума. 
Техничке карактеристике (опис услуге) наведене су у делу III конкурсне 
документације. 

Понуде у целини морају бити припремљене у складу са конкурсном 
документацијом која се састоји од 38 страна, и морају да испуњавају услове за 
учешће у поступку јавне набавке. 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду 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, a 
који је оверен од стране овлашћеног судског тумача за тај језик.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити искључиво на адресу: Фонд за развој Републике Србије-
Филијала Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку бр. 6/2016 - услуге оглашавања - НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 
16.05.2016.године  до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 16.05.2016.године у 12.10 минута у 
просторијама  Филијале Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд. 
 
Представници понуђача који учествују у јавном отварању понуда морају 
Комисији за јавне набавке поднети овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда. 
 
Рок за доношење одлуке је 10 дана од дана отварања понуда. 
 
Понуде се не могу достављати у електронском облику. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу,са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
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Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како 
би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача 
исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације 
могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови 
групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе 
попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у 
ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу. 
Наведено не важи за документе за које је изричито тражено да морају бити 
потписани од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, 
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 
потписале образац понуде и печат понуђача.  
 
Понуда мора да садржи: 
 

-Попуњен «образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75 
Закона у поступку јавне набавке мале вредности» (поглавље V одељак 
3. Конкурсне документације), потписан и оверен печатом од стране 
овлашћеног лица понуђача.  
 
-Попуњен «образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 
75 Закона у поступку јавне набавке мале вредности» (поглавље V 
одељак 3. Конкурсне документације), потписан и оверен печатом од 
стране овлашћеног лица подизвођача. Доставља се само у случају 
понуде са подизвођачем. 
 
-Попуњен «образац  понуде» (поглавље VII Конкурсне документације),  

           потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача.  
 

-Попуњен «модел оквирног споразума» (поглавље VIII  Конкурсне 
документације), потписан и  оверен печатом од стране овлашћеног лица 
понуђача (сваки понуђач попуњава поље под а. као добављач 1). 

 
          -Попуњен «модел уговора» (поглавље IX  Конкурсне документације),   
           потписан и  оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
            -образац «Изјаве о независној понуди» потписан и оверен печатом од  
           стране овлашћеног лица понуђача (поглавље ХI Конкурсне  
           документације). 
 

У случају понуде групе понуђача овај образац мора бити потписан и 
оверен печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају 
понуде са подизвођачем овај образац мора бити потписан и оверен 
печатом од стране подизвођача. 
 
-Попуњен «образац структуре цене» (поглавље XII Конкурсне 
документације), потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица 
понуђача.  
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-Попуњен «Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 
Закона» (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII)  потписан и оверен 
печатом од  стране овлашћеног лица понуђача. 

           
  -образац «Изјаве о испуњавању додатног услова који се односи на 
тираж дневног листа» потписан и оверен печатом од  стране овлашћеног 
лица понуђача (поглавље ХIV Конкурсне документације). 
 
  -образац «Изјаве о испуњавању додатног услова који се односи на 
територијалну покривеност продаје дневног листа» потписан и оверен 
печатом од  стране овлашћеног лица понуђача (поглавље ХV Конкурсне 
документације). 
 
-Уколико понуду подноси група понуђача, сасатавни део заједничке 
понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке наведене у тачки 8. овог поглавља.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, само носилац понуде попуњава, 
потписује и оверава печатом следеће обрасце из конкурсне документације и у 
понуди прилаже: 

• Образац понуде  
• Модел Оквирног споразума 
• Модел уговора  
• Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи накнаду 

трошкова дефинисаних чл. 88 Закона) 
• Образац структуре цене. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити искључиво на адресу: 
Фонд за развој Републике Србије-Филијала Београд, ул. Кнез Михаилова 14, 
Београд,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку бр. 6/2016 - услуге оглашавања - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. 6/2016 - услуге оглашавања - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр. 6/2016 - услуге оглашавања - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 6/2016 - услуге оглашавања - 
НЕ ОТВАРАТИ”.   
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. Закона и то: 
-податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; и 
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Плаћање ће се вршити на основу сваког појединачног захтева за оглашавањем 
а по цени датој у понуди. Понуђач је у обавези да у рачуну обрачуна и прикаже 
број стубачних центиметара објављеног огласа. Плаћање се врши уплатом на 
рачун пружаоца и то у року од 7 дана од објаве огласа. Нема авансног 
плаћања.  
Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 
(понуђач обавезно наводи овај рок у образцу понуде јер се у супротном понуда 
неће разматрати). 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
9.3. Квалитет 
 
Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са 
позитивно правним прописима и важећим стандардима што потврђује 
потписивањем образца понуде.  

 
9.4. Гаранција 
 
Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности оквирног 
споразума односно уговора, што потврђује потписивањем образца понуде.  
 
9.5. Усаглашеност понуде са техничком спецификацијом 
 
Понуђене услуге морају у свему бити усаглашене са условима и захтевима из 
спецификације наручиоца и морају задовољавати важеће стандарде, што 
понуђач потврђује потписивањем образца понуде.  
 
 9.6  Рок и време звршења услуге  
 
Рок извршења услуге (објаве огласа) не може бити дужи од 3 дана од дана 
достављања текста огласа. 
Оглашавање се врши у било ком дану у недељи, по конкретном захтеву 
Наручиоца. 
Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
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набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. Цена се изражава по 1 стубичном центиметру, у обрасцу 
понуде, моделу уговора и образцу структуре цене. 
 
Након закључења оквирног споразума цена се не може мењати. 
          
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац у овој набавци не захтева средство обезбеђења испуњења обавеза 
понуђача.  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве информације које 
Наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Кнез 
Михаилова 14, Београд или е-маил nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
У случају из претходног става, Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема 
захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
6/2016 - услуге оглашавања. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да  
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да су испуњени услови 
предвиђени чланом 82. Закона. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 
Одлука о закључењу оквирног споразума ће се донети применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“.  
 
Две прворангиране понуде са најнижом понуђеном ценом (без пдв-а) биће 
изабране ради закључења оквирног споразума.        

Уговор о јавној набавци на основу оквирног споразума закључиће се са 
двојицом прворангираних понуђача и то према условима за закључење уговора 
утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда 
добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима, у складу 
са чланом 40а Закона. 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену за предмет набавке, 
наручилац ће између њих „жребом“ одредити понуђача ради закључења 
оквирног споразума. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. (Образац XIII). 
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ   
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке 
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Кнез Михаилова 
14, Београд, електронском поштом на e-mail nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs 
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Кнез Михаилова 14, 
Београд. 
 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
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 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
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 понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
 
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 60.000,00 динара у складу са Упутством о уплати таксе за 
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подношење захтева за заштиту права објављеном на званичној интернет 
страници Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167. 
Закона о јавним набавкама са изменама и допунама. 
 
21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 
Наручилац ће оквирни споразум доставити двојици прворангираних понуђача 
(којима је додељен оквирни споразум) на потписивање у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 
предметом набавке, Наручилац, ће упутити Добављачима позив за закључење 
уговора.  
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из 
овог оквирног споразума.  
Понуђач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење 
појединачног уговора.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног 
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова. 
 
22. УПОЗОРЕЊЕ  

У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње 
које би могле унапред одредити избор одређене понуде.  

У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач 
не могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да 
важи или да не буде испуњен.  

У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни 
спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о 
избору понуђача или би могли утицати на непристрасност комисије.                                                                                
  

 

     КОМИСИЈА 

 
                                                                                          Ања Матијас-Поповић                                               

                                       
                                                  

                                                                                           Горан Столић 
 
 

                                                                                               Немања Јанковић                                         
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда бр.______ од _____2016.године, за јавну набавку услуге оглашавања. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
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 
  
 
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. 
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5)    ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

- услуга оглашавања за потребе Фонда за развој РС у свему у складу са 
техничком спецификацијом. 

 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

(на начин описан у тех.спецификацији наручиоца) 
 

 
ЦЕНА 

по 1 стубичном центиметру 
(у динарима без пдв-а) 

 

1. 
 

Услуга оглашавања 
 

_________динара  

 
У цену су урачунати сви пратећи трошкови  
 
 
Оглашавање ће се вршити у дневном високо тиражном 
листу________________________________________(НАВЕСТИ НАЗИВ ЛИСТА). 
 

Плаћање се врши на основу сваког појединачног захтева за оглашавањем а по цени датој у понуди. Плаћање се 
врши уплатом на рачун пружаоца и то у року од 7 дана од објаве огласа. Нема авансног плаћања.  

Услуга која је предмет набавке пружаће се у складу са позитивно правним прописима и важећим стандардима. 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

Понуђене услуге у свему су усаглашене са условима и захтевима из спецификације наручиоца и задовољавају 
важеће стандарде.  
 

Услуга (оглашавање) ће бити извршена у року од 3 дана од дана достављања текста огласа. 
Оглашавање се врши у било ком дану у недељи, по конкретном захтеву Наручиоца. 

Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног отварања 
понуда) 

 
________дана од дана отварања  понуда  

 
Потписом о овером образца понуде потврђујемо да је наша понуда у свему 
усаглашена са захтевима (условима) из техничке документације поглавља III 
конкурсне документације и да смо у потпуности квалификовани за пружање 
предметне услуге на тражени начин и у складу са законом те да је предметна 
услуга у свему правно регулисана. 
 

Датум  
                   Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________________            ____________________________ 
              
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. 6/2016  26/ 38 
  

 

 
VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
-Фонд за развој Републике Србије, са седиштем у Нишу, улица Булевар 
Немањића 14а, МБ: 07904959, ПИБ: 100121213, кога заступа в.д. директор 
Слађана Бацковић (у даљем тексту: Наручилац). 
 
  и следећих Добављача: 
 

a.  ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач 1); 

b. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач 2); 
 
  
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015), спровео поступак јавне 
набавке мале вредности услуге оглашавања бр. 6/2016, са циљем 
закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 12 
месеци; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 
............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни 
споразум између Наручиоца и Добављача 1 и Добављача 2; 

- да је Добављач 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која 
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда 
Добављача 1), 

- да је Добављач 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која 
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда 
Добављача 2), 

- Уговор о јавној набавци на основу овог оквирног споразума закључиће се 
са Добављачем 1 и Добављачем 2, према условима за доделу уговора 
утврђеним у овом оквирном споразуму, на основу већ достављених 
понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу 
добављачима, у складу са чланом 40а Закона.  

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора о 
јавној набавци на основу оквирног споразума у вези са пружањем услуга 
оглашавања у свему према понудама Добављача, одредбама Оквирног 
споразума и потребама Наручиоца. 
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Појединачни уговор о јавној набавци на основу овог оквирног споразума 
закључиће се са  Добављачем 1 и Добављачем 2 (двојицом прворангираних 
понуђача)  из разлога што је сходно члану 35. Закона о хипотеци неопходно да 
Наручилац има закључен уговор о оглашавању са два различита дневна листа 
који се продају на целој територији Републике Србије тј. који се продају у свим 
регионима у Републици Србији у којима се могу налазити хипотековане 
непокретности.  
 
За предметном услугом постоји објективна потреба Наручиоца настала услед 
законске обавезе прописане чланом 35. Закона о хипотеци. Наручилац у оквиру 
своје основне делатности спроводи и вансудске поступке намирења и то 
продајом хипотековане непокретности при чему је обавезан да поступа у 
складу са Законом о хипотеци. Наведеним законом је, између осталог 
прописано, да оглас о одржавању аукцијске продаје мора бити на видан начин 
објављен у високотиражном дневном листу који се продаје на целој територији 
Републике Србије и најмање у једном дневном листу који се продаје у региону у 
коме се налази хипотекована непокретност.  
 
Имајући у виду да се дневни листови који се продају на целој територији 
Републике Србије продају такође и у свим регионима Републике Србије у 
којима се може јавити потреба за продајом хипотековане непокретности, то 
произилази да се истовременом објавом огласа у два различита дневна листа 
који се продају на целој територији Републике Србије испуњава обавеза 
оглашавања прописана Законом о хипотеци. Дакле, обавеза је Наручиоца да 
оглас о одржавању аукцијске продаје истовремено објави у два различита 
дневна листа.  
 
Под услугом из става 1. овог члана подразумева се: 
 
Објављивање огласа о одржавању аукцијске продаје у високотиражном 
дневном листу који се продаје на целој територији Републике Србије и који се 
продаје у свим регионима у Републици Србији у којима се могу налазити 
хипотековане непокретности, у складу са чланом 35. Закона о хипотеци. 
 
Оглашавање ће се реализовати по конкретној потреби и захтеву Наручиоца, у 
складу са критеријумима и условима дефисаним овим оквирним споразумом, с 
обзиром да се у конкретном случају ради о услузи код које наручилац није у 
могућности да унапред предвиди количине (број огласа) и време када ће се 
потреба за услугом појавити.  
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 2. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 месеци а ступа на снагу 
даном потписивања свих учесника споразума. 
 
Оквирни споразум ће користити само Наручилац. 
 
Током  периода важења овог оквирног споразума закључиће се два појединачна 
уговора у складу са стварним и објективним потребама  Наручиоца. 
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ЦЕНА 
 

Члан 3. 
Вредност оквирног споразума је процењена вредност јавне набавке а то је 
2.200.000,00 (двамилионадвестахиљада) динара без пдв-а укупно за све 
закључене уговоре.  
 
Предметна услуга ће се реализовати највише до лимита процењене вредности 
јавне набавке односно вредности оквирног споразума (за све закључене 
појединачне уговоре заједно). 
 
Цена услуге исказана је у понуди добављача и у цену су урачунати сви 
трошкови које добављач има у реализацији предметне услуге. Цена је фиксна и 
не може се мењати за време важења оквирног споразума и уговора. Цена из 
понуде биће наведена у уговору о јавној набавци.  
 
НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НА ОСНОВУ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
Након ступању на снагу оквирног споразума, а када настане потреба 
Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће са Добављачем 1 и 
Добављачем 2 (двојицом прворангираних понуђача) закључити појединачне 
уговоре о јавној набавци услуге оглашавања и то према условима за доделу 
уговора утврђеним у овом оквирном споразуму, на основу већ достављених 
понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима, у 
складу са чланом 40а Закона.  
 
Уговори о јавној набавци који ће се закључити на основу оквирног споразума 
доделиће се пре завршетка трајања оквирног споразума и трајаће 12 месеци 
од закључења. 
 
Приликом закључења уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума  
стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.  
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Плаћање ће се вршити на основу сваког појединачног захтева за оглашавањем 
а по цени датој у понуди. Понуђач је у обавези да у рачуну обрачуна и прикаже 
број стубачних центиметара објављеног огласа. Плаћање се врши уплатом на 
рачун пружаоца и то у року од 7 дана од објаве огласа. Нема авансног 
плаћања.  
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 6. 
Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или 
Добављача. 
 
Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног добављача у 
случајевима: 
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• да добављач два пута узастопно одговори наручиоцу да није у 
могућности да изврши предмет набавке;  

• да добављач без оправданог разлога одбије да поступи по захтеву 
Наручиоца у складу са оквирним споразумом; 

• изласка појединог члана из заједничке групе добављача која је једна од 
страна потписника овог Споразума; 

• ако добављач стекне негативну референцу у реализацији овог 
Споразума; 

• злоупотреба и преварног поступања Добављача. 
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 
одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који 
регулишу ову материју.  

Члан 8. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у 
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није 
могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 9. 
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 
(два) припадају Наручиоцу, а по 1 (један) сваком Добављачу у оквирном 
споразуму. 
 

 
ДОБАВЉАЧ 1  НАРУЧИЛАЦ 

   

 
ДОБАВЉАЧ 2 

 

 
 
 

Напомена: 
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и 
тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да 
прихвата да у случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти 
закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне 
конкурсне документације.   
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума 
који ће бити закључен са добављачима.  
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према 
томе да ли добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем и 
слично. 
Добављач у образцу оквирног споразума уписује податке који се односе 
на њега (назив, адреса и сл.) док остале податке као што су бројеви 
одређених аката као и датуми не треба да уписује. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 

(попунити празна поља са подацима) 
 
 
-ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, Булевар Немањића 14а, МБ: 
07904959, кога заступа в.д директор Слађана Бацковић (у даљем тексту: 
Наручилац)  
 
и 
 ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач). 
 
Учесници заједничке понуде су________________________________________ 
__________________________________(попунити у случају заједничке понуде). 
 
Подизвођачису______________________________________________________
______________________(попунити ако постоје подизвођачи). 
 
 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 

1.1. Наручилац и Добављач констатују: 
1.1.1. да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности 

бр. 6/2016, за услугу оглашавања у дневном листу, а ради 
закључења оквирног споразума, 

1.1.2. да је Наручилац закључио оквирни споразум са 
 ________________ ________  на основу Одлуке бр. _______од
 ________________ 2016. године, 
 

1.1.3.  да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним 
споразумом бр. __________________________. 

1.2.  На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе 
оквирног споразума из тачке 1.1.2. овог Уговора. 
 Добављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе оквирног 
споразума. 
 

2. ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
 

2.1. Предмет уговора је пружање услуга оглашавања наведених у оквирном 
споразуму бр._________________ и понуди добављача и то: 
 

Објављивање огласа о одржавању аукцијске продаје у високотиражном 
дневном листу који се продаје на целој територији Републике Србије и који се 
продаје у свим регионима у Републици Србији у којима се могу налазити 
хипотековане непокретности, у складу са чланом 35. Закона о хипотеци; а 
према појединачним потребама наручиоца.“ 
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Добављач сноси сваку врсту одговорности за штету коју Наручилац претрпи 
услед незаконитог, неквалитетног, непотпуног или неблаговременог пружања 
услуге и исту је дужан да надокнади. 
 
Добављач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора.  
 
 
3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

3.1. Цена предметне услуге је________динара без пдв-а по 1 стубичном 
центиметру огласа, са урачунатим свим трошковима које добављач 
има у реализацији предметне услуге. 
 
Пдв пада на терет наручиоца. 

Након закључења уговора цена се не може мењати. 
 
Плаћање ће се вршити на основу сваког појединачног захтева за 
оглашавањем у складу са уговореном ценом. Добављач је у обавези 
да у рачуну обрачуна и прикаже број стубичних центиметара 
објављеног огласа. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача и 
то у року од 7 дана од објаве огласа. Нема авансног плаћања.  
 

Вредност уговора представља вредност оквирног споразума а то је 
2.200.000,00 (двамилионадвестахиљада) динара без пдв-а за све 
појединачне уговоре заједно.  

 
Предметна услуга ће се реализовати највише до лимита процењене 
вредности јавне набавке односно вредности оквирног споразума и 
уговора (за све закључене појединачне уговоре заједно). 

 
4. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

4.1. Рок извршења услуге (објаве огласа) не може бити дужи од 3 дана од 
дана достављања текста огласа. 

4.2. Оглашавање се врши у било ком дану у недељи, по конкретном 
захтеву Наручиоца. 

5. СПОРОВИ 

5.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом 
уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност 
Привредног суда у Београду. 

6. РАСКИД УГОВОРА 

6.1. Уговор се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или 
Добављача. 

 
Наручилац може раскинути уговор у односу на добављача у случајевима: 
-да добављач два пута узастопно одговори наручиоцу да није у могућности да 
изврши предмет набавке;  
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-да добављач без оправданог разлога одбије да поступи по захтеву Наручиоца 
у складу са уговором; 
-изласка појединог члана из заједничке групе добављача која је једна од страна 
потписника уговора; 
-ако добављач стекне негативну референцу у реализацији овог уговора; 
-злоупотреба и преварног поступања Добављача. 
 

6.2. Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 
(петнаест) дана. 

7. СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

7.1. Овај уговор ступа на снагу даном постписивања уговорних страна и 
траје 12 месеци од закључења. 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ. 

8.1.  Овај Уговор је сачињен у 2 (два) примерка, од којих свака уговорна  
страна задржава по 1 (један) примерак. 
 
На све што није регулисано одредбама овог уговора односно оквирног 
споразума, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 

Прилог бр. 1. уз уговор – Оквирни споразум бр._____од_____2016.г 

Прилог бр. 2. уз уговор - Понуда добављача бр.____од_____2016.г.  
 
 
Датум: 
 
 
 
ДОБАВЉАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
___________ _________ 
 
 
 
Напомена: 
 
Добављач у образцу модела угвора уписује податке који се односе на 
њега (назив, адреса и сл.)  као и цену, док остале податке као што су 
бројеви одређених аката као и датуми не треба да уписује. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у поступку јавне набавке бр. 6/2016 - услуге оглашавања 
наручиоца Фонда за развој Републике Србије, 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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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 бр. 6/2016 - услуге оглашавања наручиоца Фонда за 
развој Републике Србије, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
У случају понуде са подизвођачем овај образац мора бити потписан и 
оверен печатом од стране подизвођача. 
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XII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
 
 
Понуђач попуњава табелу доле са траженим подацима (ценама). 
 
 
Предмет                  
набавке: 

Услуга оглашавања   
у дневном листу 

Јединица  
мере 

 
Јединична цена у 

динарима 
без пдв-а по 1 стуб.цм 

Јединична цена у 
динарима са пдв-ом по 1 

стуб.цм 

1 2 4 5 

Објава огласа 1 стубични 
центиметар  

 

 
 
 
Датум:           Понуђач: 
 
                                                                                    ______________ 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 бр. 6/2016 - услуге оглашавања, наручиоца 
Фонда за развој РС, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуда. 

 
 
 
          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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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.76 

ЗАКОНА 
-ТИРАЖ ДНЕВНОГ ЛИСТА- 

 
 
 

У вези члана 76. Закона о јавним набавкама а сходно захтеву Наручиоца у 
погледу додатног услова који се односи на тираж дневног листа, као заступник 
понуђача,  дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач__________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке бр. 6/2016 - услуге оглашавања, наручиоца 
Фонда за развој РС, потврђује да се дневни 
лист____________________________(навести назив дневног листа), у којем ће 
наручилац објављивати огласе,  најмање у једном дану у недељи продаје у 
дневном тиражу од минимум 50.000 примерака. 
 
  

 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
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XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.76 

ЗАКОНА 
-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОКРИВЕНОСТ  ПРОДАЈЕ- 

 
 
 

У вези члана 76. Закона о јавним набавкама а сходно захтеву Наручиоца у 
погледу додатног услова који се односи на територијалну покривеност продаје 
дневног листа, као заступник понуђача,  дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач__________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке бр. 6/2016 - услуге оглашавања, наручиоца 
Фонда за развој РС, потврђује да се дневни лист________________________ 
(навести назив дневног листа) у којем ће наручилац објављивати огласе, 
продаје на целој територији Републике Србије и да се продаје у свим регионима 
у Републици Србији у којима се могу налазити хипотековане непокретности, у 
складу са чланом 35. Закона о хипотеци. 
 
  

 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


