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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 931/1 од 09.07.2014. и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 933/1 од 09.07.2014., припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности - бр. 10/2014. 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 2 

II Подаци о предмету јавне набавке 2 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара 

3 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

3 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 

VI Образац понуде 11 

VII Модел уговора 13 

VIII Образац изјаве о независној понуди 16 

IX Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 
76. Закона 
 

17 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Београдска филхармонија;  адреса: Ул. Студентски трг  
бр. 11,  11000 Београд;  ПИБ 102060932; матични број 07023901. 
Интернет страница Наручиоца: www.bgf.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 10/2014 јесу добра и то: музички инструмент, 
дрвени дувачки музички инструмент, енглески рог (енглишхорна), 37314800 из 
Општег речника набавки 
 

4. Резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

5. Електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

6. Контакт (лице или служба) 

- Правна служба:  pravno@bgf. co.rs 
 
 
 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 10/2014 су добра: музички инструмент, дрвени 
дувачки музички инструмент, енглески рог (енглишхорна), 37314800 из Општег 
речника набавки 
 

2. Партије 
 

Набавка није обликована по партијама. 

http://www.bgf.rs/
mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА 

 
 

 

 

МУЗИЧКИ ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТ: 1 (један) ЕНГЛЕСКИ РОГ 

(ЕНГЛИШХОРНА) који испуњава све уметничко- квалитативне 
карактеристике марке NEW MARIGAUX модела 930EG/7R9JG GOLD 
EDITION, semi- automatic, grenadilla wood, silverplated keys 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  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 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 
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казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве. Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда 

Комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним 

набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу 

интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру 

понуђача. 

 

ЗА ИНОСТРАНЕ ПОНУЂАЧЕ: Ако се у држави у којој понуђач има седиште не 

издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу. 

 

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 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и 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 
наставку), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском или  енглеском језику. 
 
 

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.  
Понуду доставити на адресу: Београдска филхармонија, 11000 Београд, 
Студентски трг 11, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку енглеског рога, ЈН 
бр.10/2014.- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 21.07.2014. у 12 и 30 часова. 
    
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. Понуда коју наручилац није примио у року 
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и 
сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 

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 на адресу:  Београдска 
филхармонија, ул. Студентски трг бр. 11,  Београд, са назнаком: 

„Измена/Допуна/Опозив или Измена и допуна понуде за јавну набавку 
добара -  број 07/2014  - НЕ ОТВАРАТИ". 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у еврима, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке до одредишта београдска 
царина, а без царине и пореза на додату вредност.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Банкарску гаранцију за повраћај у случају да се тражи авансно 
плаћање. Уколико је тражио авансно плаћање, Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са 
ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса тј. извршене 
испоруке.  

 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail  pravno@bgf. co.rs или факсом на број 
2181-533 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију 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.10/2014. 
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. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца. 
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.  
 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“, према датим пондерима. 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„економски најповољнија понуда". 
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КРИТЕРИЈУМИ:  
- Понуђена цена         .............................................                        макс. 80 

бодова/пондера, 
- Рок испоруке (од дана потписивања уговора) ......................макс. 20 

бодова/пондера, 
 
ПОНДЕРИСАЊЕ  СЕ ИЗРАЧУНАВА ПО ФОРМУЛАМА:  
 

1. Категорија цена:  
               ____НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА                            X  80 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ КОЈА СЕ РАНГИРА 
 

2. Рок испоруке:  
 НАЈКРАЋИ ПОНУЂЕНИ РОК ИСПОРУКЕ              x 20 

РОК ИСПОРУКЕ ИЗ ПОНУДЕ КОЈА СЕ РАНГИРА 
 
 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, предност има понуђач са 
најнижом понуђеном ценом, а уколико су исте цене онаj који је понудио краћи 
рок испоруке. 
 
 

19. 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 све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(дат образац изјаве). 
  
20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
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електронском поштом на е- мејл  pravno@bgf. co.rs, факсом на број (011)2181-
533 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико 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 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-
016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 
односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 
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: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ПОНУДА 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ музички инструмент, дувачки, дрвени,  
ЕНГЛЕСКИ РОГ (енглишхорна) МАРКЕ__________МОДЕЛ 

 

 
Укупна цена без царине и ПДВ-а  
 

 
 

 
Рок и начин плаћања, ДЕТАЉИ БАНКЕ 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 
 
 
 
УМЕСТО ОВОГ ОБРАСЦА 
ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДОСТАВИТИ И ПРОФАКТУРУ СА НАЗНАЧЕНИМ 
ДЕТАЉИМА 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

ПОТПИСИВАЊЕМ ОВОГ МОДЕЛА ПОНУЂАЧ САМО ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ 
САГЛАСАН СА ОПШТИМ ЕЛЕМЕНТИМА УГОВОРА! 
 
 
1. БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА, Београд, ул. Студентски трг бр. 11, 
матични број 07023901 и ПИБ 102060932, коју заступа в.д. директора Дарко 
Крстић (у даљем тексту: Купац) и 
 
2.     са    седиштем    у ________, улица _____ , ПИБ _________, матични 
број .................. кога заступа директор____________ (у даљем тексту: 
Продавац) 
 
закључују следећи: 
 
У Г О В О Р  О 
КУПОПРОДАЈИ 
Уговорне стране констатују: 
- да је Купац, на основу члана 39, члана 52. став 1. и члана 61. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12- у даљем тексту: Закон), 
спровео поступак јавне  набавке мале вредности добара- дрвеног дувачког 
музичког инструмента енглески рог (енглишхорна) број 10/2014 на основу 
позива упућеног на адресу три понуђача. 
- да је Продавац дана ________  2014. године, доставио понуду број: (биће 
преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације и саставни је део уговора;  
 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде 
Продавца и Одлуке о додели уговора број:___ од ____ 2014. године, (попуњава 
Купац) изабрао Продавца за набавку горе наведеног инструмента. 
 

Члан 1- Предмет уговора 
Предмет уговора је куповина дрвеног дувачког музичког инструмента енглески 
рог (енглишхорна). Продавац се обавезује да за рачун Купца испоручи: (опис 
предмета уговора ће бити преузет из обрасца понуде).  Саставни део Уговора је 
понуда са спецификацијом из понуде. 
 

Члан 2- Вредност уговора 
Уговорена вредност овог Уговора износи (биће преузето из понуде) евра без 
царинских дажбина и ПДВ-а (и словима: биће преузето из понуде). 
Порез на додату вредност (ПДВ) плаћа Купац.  
Купац искључује могућност повећања цене. 
 

Члан 3- Рок и услови испоруке 
Продавац се обавезује да: 
1) Купцу испоручи добра која су предмет овог уговора у року од ___ дана (рок 
испоруке-биће преузет из понуде) од дана закључења уговора; 
2)  Уз робу обавезно пошаље оригинални рачун. 
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Продавац  се обавезује да паковањем заштити робу од сваке врсте оштећења 
током транспорта, као и од атмосферских утицаја. 
 
 

Члан 4- Услови плаћања 
Купац се обавезује да изврши уплату износа из члана 2 овог уговора у 
најкраћем року, не дужем од 7 дана  по пријему инструмента, на рачун продавца 
код: 
(навести детаље банке) 
 
(за случај аванса): На основу потписаног уговора и испостављене профактуре, а 
по пријему банкарске гаранције, Купац ће извршити уплату на рачун продавца 
код: 
(навести детаље банке) 
 
 

Члан 5- Гаранција и рекламације 
Продавац даје гаранцију на испоручени инструмент у трајању од ____. 
У случају утврђених недостатака у квантитету или квалитету испоручених 
добара, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да реши по 
рекламацији у најкраћем могућем року. 
Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог 
поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка 
рекламације сноси Купац. 
 

Члан 6- Уговорна казна 
Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 1. овог 
Уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2% 
укупне уговорене вредности из члана 2. овог уговора, с тим да укупан износ 
уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.  
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева 
накнаду штете.  
 

Члан 7- Право на раскид уговора 
Купац задржава право да раскине уговор уколико продавац не испоручи робу у 
уговореном року или испоручена роба не буде у складу са условима из понуде и 
овог уговора. 
Купац и продавац могу раскинути уговор и на основу међусобног договора. 
Продавац задржава право да раскине уговор уколико му не буде плаћено према 
одредбама овог уговора. 
 
 

 
 

Члан 8- Супсидијерна примена Закона (Узанси) 
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима (односно општих трговачких узанси за стране 
понуђаче). 
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Члан 9- Ступање на снагу 

Овај уговор струпа на снагу даном обостраног потписивања од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 
 

 
 

Члан 10- Решавање спора 
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће 
решавати споразумно односно заједнички, на принципима уважавања интереса 
друге уговорне стране. У случају да споразумно решење не буде могуће, 
уговара се надлежност Привредног суда у Београду (односно заједнички 
изабране међународне арбитраже у трећој земљи за иностране понуђаче). 
 
 

Члан 11. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну стране. 
 
 
 
    КУПАЦ         ПРОДАВАЦ 
 В.Д. ДИРЕКТОРА  
Дарко Крстић 
 
      
_____________                                                                        _____________                                                        
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X  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 музичког инструмента енглески рог, бр 10/2014 поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 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 музичког инструмента енглески рог, број 
.10/2014, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима. 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

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


