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I  - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу: 
 
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ, Београд, Трг Републике 1а 

Матични број:  07023677 

Брoj рачуна:  840-523664-51 

Интернет страница: www.narodnimuzej.rs 

2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којим се 

уређују јавне набавке, Законом о буџету Републике Србије, Законом о општем управном 

поступку, Законом о облигационим односима, Законом о ауторским и сродним правима 

и другим законима и прописима, уколико је њихова примена неопходна у поступку 

јавне набавке.  

Основ примене пореговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, односно из техничких, односно 

уметничких разлога предмета јавне набавке или из ралога повезаних са заштитом 

искључивих права, јер набавку може извршити само одређени понуђач.  

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке О-7/2015 је откуп добара, копије фресака и то: 
 

 

1. Свети Убрус – Мандилион, копија фреске из манастира Сопоћани (копирао 

Станислав Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 52,5x96,5cm 

  

2. Уздизање часног крста, копија фреске из манастира Грачаница (копирао Станислав 

Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 532,5x86,5cm 

 
Чавић Станислав из Београда, ул.  Кеј Ослобођења 19 је власник предметне копија 

фресака. 

 
 
4. Контакт 
 
Јасмин Паповић, дипломирани правник  
e-mail: j.papovic@narodnimuzej.rs 
 

 
 
 

http://www.narodnimuzej.rs/
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II  - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ  

 
 
 
 
 

Предмет откупа за потребе збирке копија фресака Народног музеја у Београду  су копије 
фресака и то: 
 

 

1. Свети Убрус – Мандилион, копија фреске из манастира Сопоћани (копирао 

Станислав Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 52,5x96,5cm 

  

2. Уздизање часног крста, копија фреске из манастира Грачаница (копирао Станислав 

Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 532,5x86,5cm 

 
 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији уметничка 
дела (ознака 92311000 ). 
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            III  - TEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
Предмет откупа за потребе збирке копија фресака Народног музеја у Београду  су копије 
фресака и то: 
 

 

1. Свети Убрус – Мандилион, копија фреске из манастира Сопоћани (копирао 

Станислав Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 52,5x96,5cm 

  

2. Уздизање часног крста, копија фреске из манастира Грачаница (копирао Станислав 

Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 532,5x86,5cm 

 
Испорука добра се врши на адресу Народног музеја у Београду, ул. Трг Републике 1а, 
11000 Београд. 
 
Трошкови испоруке су урачунати у цену. 

 

ОРН: Уметничка дела 92311000 
 
 
 
 
Напомена:  
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда: члан 36.став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр.124/12, 
14/15, 68/15). 
(ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 
одређени понуђач) 
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IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

 
(заокружи)                                    
а) понуђач 
б) члан групе понуђача 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача / члана групе понуђача) 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо 
са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказ који је наручилац захтевао 
о испуњености обавезних и додатних услова - потписану и печатирану изјаву (Образац 
III)  
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној 
фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

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 
примање или давање мита, кривично дело преваре; 
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а, 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 примање или давање 
мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре 
отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење 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 примање или давање мита, кривично дело преваре (које не 
може бити старије од два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

3 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре 
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда (која не може бити 
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старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након слања 
позива за подношење понуда); 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два 
месеца пре отварања понуда и мора бити издата након слања позива за 
подношење понуда); 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење 
понуда); Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН 
- Образац III 

4 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 
Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
јединице локалне самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два 
месеца пре отварања понуда); Понуђач доказује писаном Изјавом датом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 
став 4 ЗЈН - Образац III 

5 

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом 
Није предвиђена 

 
 
Напред наведени услови, према члану 75 став 1 ЗЈН (тачке 1-4) из Обрасца II, се 
доказују писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 
124/12,14/15,68/15), која је саставни део конкурсне документације - Образац III. 

 
 

                               
 
                                                                                                 ______________________ 
                                       (М.П.) 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
 
Напомена: 
- Образац оверава и потписује понуђач  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

У СМИСЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН 
 
 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75 став 1 Закона 
о јавним набавкама и додатни услови одређени чланом 76 став 2 Закона 
 
Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове 
према члану 75 став 1  Закона о јавним набавкама, односно: 
  
 1. Да је понуђач регистрован  код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;  
            2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање 
мита, кривично дело преваре; 
 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
 4. Да је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији; 
 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом; 
 
 
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77 ЗЈН) да испуњава услове 
прописане чланом 75 и 76 ЗЈН и то: 
 
а. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III  
 
б. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе МУП-а, 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 примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 примање или давање 
мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања 
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понуда); Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 
 
в. Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 
понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити 
издата након слања позива за подношење понуда); 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 
понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити 
издата након слања позива за подношење понуда); 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора 
бити издата након слања позива за подношење понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III  
 
д. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе - 
града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
(које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 
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 V  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

 
 
 
 

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 
124/12,14/15,68/15), дајем следећу:  

 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству 
понуђача, испуњавам све обавезне услове за учешће у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда– откуп копије фресака (О- 7/2015)у складу са 
чланом 75 став 1 Закона о јавним набавкама, (тачке под редним бројем 1-4) наведене у 
Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 ЗЈН - Образац II, који је саставни део 
ове конкурсне документације. 
 
Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 77 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
            Место и датум                            (М.П.)                                   Потпис овлашћеног лица 
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VI  - ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА 

 
 
 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити 
непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку 
преговарања не да своју коначну цену.  
 
Ако понуђач или овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком 
поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди.  
  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди.   
 
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 
већа од упоредиве тржишне цене. 
 
 
 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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VII  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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 року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, тако што ће најдаље дан пре отварања понуда да поднесе наручиоцу писани 
захтев за повлачење или опозив понуде. 
 
 2. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ  
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу 
достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници  
Народног музеја у Београду. 
Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине саставни 
део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери печатом. 
Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је 
назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са 
подизвођачима или понуда није заједничка. 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при отварању 
може проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуђач подноси понуду 
препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Народни музеј у Београду,  
Трг Републике 1а, Београд, уз напомену „Понуда за јавну набавку јавну набавку добара 
- Откуп предмета за музејске збирке бр. O-7/2015“- НЕ ОТВАРАТИ!  
 
 3. JЕЗИК 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
Поступак јавне набавке се води на српском језику. 
 
           4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити 
фиксна  за време трајања уговорног периода. 
У цену су урaчунати  сви пратећи и зависни трошкови.  
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 
ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 
Плаћање уговорене цене, наручилац ће извршити у року од 8 дана од дана 
примопредаје предметног добра и сачињавања записника о примопредаји, на рачун 
изабраног понуђача са којим ће бити закључен уговор.  
 
 5. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву 
цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова. 
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Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења 
провериће меродавне елементе понуде. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама.  
 
 6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Ако понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати своју 
понуду. 
 
 7. НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 
Испорука предметног добра ће се извршити на адресу Наручиоца у термину који ће 
накнадно одредити Комисија за примопредају Наручиоца, а по закључењу Уговора.  
  

8. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
За квалитет предметног добра гарантује и одговара Понуђач.  
Уколико се приликом пријема констатују недостаци у погледу квалитета и квантитета 
испорученог добра која је предмет понуде, понуђач је обавезан да недостатке отклони 
одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана  од дана пријема писменог налога Наручиоца.     
   
 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, онда попуњава, потписује и оверава све 
обрасце у конкурсној документацији који се односе на подизвођача/е. 
Учешће са подизвођачем/има мора у потпуности бити у складу са чланом 80 ЗЈН. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 
50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- у обрасцу понуде (Образац V у конкурсној документацији) наведе назив и 
седиште подизвођача; 
-попуни, печатом овери и потпише образац - Подаци о подизвођачу - Образац 
VI у конкурсној документацији; 
-за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75 став 1 тач. 1) до 

4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77 Закона, а доказ о испуњавању 
услова из члана 75 став 1 тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору о јавној набавци.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 
на ангажовање и број подизвођача. 
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова.  
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
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10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, онда је у обавези да попуни, потпише и 
овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.  
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81 ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Образцу понуде навести све учеснике у 
заједничкој понуди. 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати 
Образац Општи подаци о члану групе понуђача и доставити доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин 
одређен чланом 77 Закона, а додатне услове из члана 76 овог закона испуњавају и 
доказују заједно. 
Услов из члана 75 став 1 тач. 5) закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
из члана 81 став 4 тач. 1) до 6) закона и то о: 
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
-понуђачу који ће издати рачун; 
-рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршеање уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 

 
 11. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач треба да попуни, потпише и овери Образац X конкурсне документације у коме 
представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Ако понуђач 
нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да попуњава, потписује и 
оверава овај образац. 
 
 12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82 Закона 
о јавним набавкама. 
 
 
 13. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН   
                   ПРЕГОВАРАЊА 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити 
непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку 
преговарања не да своју коначну цену.  
 

 

 
 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код 
понуђача/подизвођача (члан 93 ЗЈН). 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 
 
15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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. 
Понуђачи могу у писменом облику да траже додатна појашњења у вези са припремом 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року 
од 3 дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, и истовремено тај 
одговор објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.Тражење 
додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Питања упутити на адресу: Народни музеј у Београду, Трг Републике 1а, са напоменом 
„Питање за јавну набавку добара - Откуп предмета за музејске збирке бр. “O-7/2015“, 
електронском поштом на e-mail ј.papovic@narodnimuzej.rs или факсом на број 011-
2627721. 
Контакт особа: Јасмин Паповић. 
 
 16. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 
Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са чланом 14 
ЗЈН. 
Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља на располагање 
у складу са чланом 15 ЗЈН. 
 

17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор 
о предметној јавној набавци. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права 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. 

mailto:ј.papovic@narodnimuzej.rs
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У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја 
рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права 
је пет дана од дана пријема одлуке. 
У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 
уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама 
Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 138-159 Закона о јавним 
набавкама). 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
број 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 50-016 уплати таксу из члана 156 став 
1 Закона, у износу од 40.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна 
такса, за јавну набавку добара  O-7/2015 – Откуп предмета за музејске збирке 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за 
заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 
 18. ДОДЕЛА УГОВОРА 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели 
уговора.Уговор се закључује са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 

      19. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 
шест месеци. 
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке. 

 
20. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 
СЛИЧНО  

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансија Републике Србије, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 
исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Београд, Руже Јовановића бр. 27а, интернет страница: 
www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије, Београд, Немањина бр. 22-26, интернет страница: 
www.merz.gov.rs  

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина бр. 
22-26, интернет страница: www.minrzs.gov.rs  

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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VIII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ: 

 

Понуда број: _____________________               
Датум: __________________________              
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂА__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Адреса: 

ЈМБГ:  Број ЛК: 

Телефон ______________________           Факс __________________________ 
e-mail ________________________                                                                    

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

Текући рачун и назив банке: 
 

 

 
 
На основу позива Наручиоца за за јавну набавку добара - Откуп предмета за музејске 
збирке бр. O-7/2015, дајемо следећу понуду:  
 
Понуду дајем (заокружити): 
 
1) самостално 
 
2) са подизвођачем/има: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 

         3. _____________________________________________________________________ 
                        (навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих подизвођача) 
 
3) као заједничку понуду са: 
 
        1. _____________________________________________________________________ 
        
        2. _____________________________________________________________________ 
 
        3. _____________________________________________________________________ 
         (навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих учесника у заједничкој понуди) 
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Рок важења понуде је: ______ дана од дана отварања понуда (не мањи од 30 дана) 

Начин плаћања је: уплатом на рачун понуђача 

 
Рок испоруке добара је: у року који накнадно одреди комисија за примопредају 
наручиоца, по закључењу уговора 

 
Цена предметног добра износи: ______________________ динара 

 
Плаћање у року од: _____ дана (не дужем од 8 дана) од дана примопредаје предметног 
добра и сачињавања записника о примопредаји 

Проценат од укупне вредности јавне набавке (највише до 50%) која ће се поверити 
подизвођачу/има٭: 

 
1)Подизвођач................................................................................................ учествује 
са_______% 

 
2)Подизвођач............................................................................................... учествује са_______% 

 
3)Подизвођач............................................................................................... учествује са_______% 

 
 .Ове податке понуђач попуњава само ако наступа са подизвођачем/има٭
 
 
 
 
 
  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 

 
                  _______________________ 
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IX - МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да  је сагласан 
са садржином  модела уговора.  
 
 
 

У Г О В О Р 
о откупу предмета за музејске збирке 

 

Закључен између: 

1) Наручиоца: Народни музеј у Београду 

са седиштем у Београду  

улица Трг Републике 1а  

ПИБ: 101514832,   

Матични број: 07023677 

Број рачуна: 840-523664-51  

Назив банке: Управа за трезор (Буџет Републике Србије) 

Телефон: 011/330 60 00  

E-mail: dir@narodnimuzej.rs 

Који заступа: мр Бојана Борић Брешковић, директор 

(у даљем тексту: Купац) 

и 

2) ___________________________________ из __________________________________ 

,улица ___________________________________ ЈМБГ: ________________________________, 

Број личне карте: _______________________________ 

Број рачуна:_____________________________,Назив банке: ____________________________, 

Телефон: ______________________________, E-mail: __________________________________, 

Кога заступа: __________________________________________________  

(у даљем тексту: Продавац) 
 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно константују: 

- да је Купац, на основу члана 36. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС бр. 124/2012,14/15,68/15), спровео преговарачки поступак без 
објављивања понуда, број јавне набавке О-7/2015; 

- да је Купац, на основу позива за достављање понуда, дана ______ 2015. године, 
доставио понуду број _____________ , која се налази у прилогу уговора и чини 
његов саставни део (попуњава Купац);  

- да понуда Продавац у потпуности одговара захтевима и условима које је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; 

- да је Купац донео Одлуку о додели уговора број _____________ од __________2015. 
године (попуњава Купац).. 

 Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка добара – копије фресака и то:  
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1. Свети Убрус – Мандилион, копија фреске из манастира Сопоћани (копирао 

Станислав Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 52,5x96,5cm 

  

2. Уздизање часног крста, копија фреске из манастира Грачаница (копирао Станислав 

Чавић); Казеинска темпера на препарираној подлози, 532,5x86,5cm 

.  
 

Члан 3. 
Продавац је искључиви власник моралних и имовинских права на предметним 
копијама фресака.  

 
Члан 4. 

Откупом предметних копија фресака, Купац стиче сва имовинска права на предметним 
копијамама фресака и може их користити за све облике музејске делатности, без 
просторних и временских ограничења.  
Купац има обавезу поштовања моралних ауторских права приликом сваког коришћења 
предметних копија фресака, као што је изричито назначење имена аутора и других 
музеолошких података о предметним копијама фресака. 
 

Члан 5. 
Уговорена цена је фиксна и износи _____________ динара. У цену су урачунати 
трошкови испоруке, као и сви други трошкови које има Продавац, како би у потпуности 
извршио све уговором предвиђене обавезе.  
Након закључења уговора, промена цене није дозвољена. 
 

Члан 6. 
Продавац се обавезује да предметне копије фресака испоручи у термину који ће 
накнадно одредити комисија за примопредају Купца по закључењу овог Уговора.  
Продавац се обавезује да предметне копије фресака испоручи на адресу Народног 
музеја у Београду, Трг Републике 1а, што ће накнадно одредити комисија за 
примопредају Купца.  

Члан 7. 
Квалитативну контролу и примопредају предметних копија фресака, извршиће 
комисија за примопредају Купца, уз присуство представника Продавца, о чему ће се 
сачинити записник о примопредаји, као основ за плаћање уговорне цене из члана 5. овог 
Уговора.  

Члан 8. 
Купац се обавезује да цену из члана 4. став 1. овог Уговора уплати на рачун број 
_______________________ који се води код __________________________ у року од 8 дана 
од дана примопредаје предметних копија фресака и сачињавања записника о 
примопредаји.  
 

Члан 9. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна и важи до извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.  
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Члан 10. 

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор, уколико се друга уговорна страна 
не придржава одредаба Уговора.  

Уговорне стране су сагласне да Уговор престаје да важи: 

- споразумом уговорних страна 

- једностраним отказом било које уговорне стране, писменом изјавом са отказним 
роком од 8 дана 

Сву штету која настане раскидом овог Уговора, сноси она уговорна страна која је 
скривила раскид Уговора.  

Члан 11. 
Овај уговор се може изменити или допунити у писменој форми, закључивањем анекса 
Уговора. 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, у противном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено, важе одредбе 
Закона о облигационим односима, Закон о ауторским правима, као и други важећи 
прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих се по 2 (два) примерка 
налазе код сваке уговорне стране. 
 
 
 
 
 
______________________________            ________________________ 
             За ПРОДАВЦА                                                                           За  КУПЦА     
 
        ____________________                                                         мр Бојана Борић Брешковић 
 
 
 
 
 
Напомена: 
обавезно потписати и печатирати модел уговора 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 
124/12,14/15,68/15) као и чланом 6 и 19 Правилника о обавезним елементима коникурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Службени гласник РС бр. 29/2013),  достављамо структуру трошкова за припремање 
понуде у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда– Откуп 
копија фресака О-7/2015, за потребе  наручиоца  Народног музеја у Београду и то:  

 
 

 
                                                Врста трошка:                                                        износ: 

1. ______________________________________________________, ______________динара 
2. ______________________________________________________,______________динара 
3. ______________________________________________________, ______________динара 
4. ______________________________________________________,______________динара 
5. ______________________________________________________, ______________динара 
6. ______________________________________________________,______________динара 
7. ______________________________________________________, ______________динара 
8. ______________________________________________________,______________динара 
9. ______________________________________________________, ______________динара 
10. ______________________________________________________,______________динара 

 
 
 
 

 
 

Напомена I:  
сходно члану 88 став 2 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), трошкове 
припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак 
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је 
понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди. 
 
Напомена II:  
у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора да попуњава, потписује 
и оверава овај образац. 
 

 
 
 

  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 
 

                  _______________________ 
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XI  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12) и 
чланом 6 и 20 Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени 
гласник РС бр. 29/2013), дајемо следећу:  

 
 
 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
 
 
Понуђач____________________________________________________________________из 
_________________изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову 
понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
Ова изјава даје се за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда – Откуп копија фресака  О-7/2015 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач 
који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
         _______________________ 
            Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица 

(М.П.)    
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


