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Предмет :   ПОЗИВ ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДЕ  
 
       
На основу члана 26.,  30. и 126. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 116/22.12.2008.), 
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл. гласник бр. 50/10.07.2009.) и Одлуке о 
покретању поступка бр. 10374 од 08.09.2011. године којом је покренут поступак ЈНМВ                   
бр. д-21/11, наручилац позива понуђаче да поднесу своју писану понуду за 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ 
у свему према спецификацији  Образац 1-А  која је саставни део конкурсне документације. 
 
Право учешћа у јавној набавци имају Понуђачи који су регистровани за обављање делатности која 
је предмет ове јавне набавке и који испуњавају услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама РС 
("Службени гласник РС" бр. 116/08). Услови које сваки Понуђач треба да испуни као и начин на 
који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 
 
Конкурсна документација се може преузети или извршити непосредно увид у исту од првог 
наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије (уз обавезно 
овлашћење о преузимању и матичне податке фирме) и то сваког радног дана у периоду од 09,00 
до 15,00 часова, на адреси: Радиодифузна установа - Радио телевизија Србије, Београд, Драгише 
Лапчевића 19-21, соба 118. 
Уколико понуђачи захтевају да им се конкурсна документација достави поштом, дужни су да 
наручиоцу, на факс 011 / 321-3720, доставе назив фирме, тачну адресу и контакт телефон. 
 
Понуда мора бити на оригиналним обрасцима  и у целини припремљена у складу са конкурсном 
документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности, а на основу позива. 
Не прихватају се понуде са варијантама. 
Понуђачи подносе Понуду поштом или лично на адресу наручиоца Радиодифузна установа Радио 
телевизија Србије, 11 000 Београд, Таковска бр. 10 (Писарница) у једној затвореној запечаћеној 
коверти са назнаком: „Понуда за  ПРОФЕСИОНАЛНУ ШМИНКУ ЗА ФИЛМ И ТВ,  ЈНМВ 
бр.  д-21/11– НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Рок за достављање понуде је 10 дана од дана објављивања у Сл.гласнику РС до 10 сати односно 
17.10.2011.године 
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Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници РДУ РТС, на горе 
наведеној адреси. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, контакт телефон и e-mаil. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. Благовременост подношења понуде цениће се 
искључиво према дану и сату приспећа на Писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у 
пошти. 
Уколико крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда 
је први наредни радни дан. 
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву за достављање понуде, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити  одмах након истека рока за достављање понуда, тј. истог 
дана у 12,00 сати односно 17.10.2011.године, у објекту РТС, Драгише Лапчевића бр. 19-21, соба 
239, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању дужни су да 
предају Комисији овлашћења за заступање. Овлашћење треба да буде заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име 
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 
У Записник о отварању понуда понуде се уписују по редоследу пристизања. 
Понуде за које је поднето прихватљиво обавештење о повлачењу неће се отварати већ ће бити 
враћене понуђачима, као и понуде приспеле после назначеног рока. 
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени представници 
понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља понуђачима у року од 3 дана од 
дана отварања. 
 
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 
 
Наручилац задржава право да одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и 
неприхватљиве понуде и да одустане од избора из објективног и доказивог разлога, сагласно члану 
79. ЗЈН 
Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 30 дана од дана отварања 
понуда и о томе обавестити учеснике.  

Понуђач може, након преузимања конкурсне документације, да тражи од наручиоца додатне 
информације или објашњења у вези са припремањем понудe, искључиво у писаном облику, 
односно електронским путем на E-mail: domaca_nabavka@rts.rs ( контакт особа Саша Ивановић) и 
то најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 
 

НАПОМЕНА:   Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремањем понуде и 
конкурсном документацијом усменим путем или телефоном није дозвољено. 

 

Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писаном облику у року од 2 радна дана од 
датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је 
дужан да истовремено исту информацију достави свим другим лицима која су преузела конкурсну 
документацију, без навођења имена понуђача који је тражио објашњења. 
Наручилац може достављати понуђачима ова документа путем електронске поште, с тим што су 
понуђачи у обавези да обавесте Наручиоца о приспећу тих докумената и других пошиљки без 
одлагања. Достављање докумената понуђачима може се извршити и на други примерен начин 
(поштом), с тим што је понуђач у сваком случају обавезан да обавести Наручиоца о приспећу 
предметне пошиљке у најкраћем могућем року. 
 

Понуђачи своје понуде и пратећу документацију не могу достављати електронским путем већ само 
на начин описан у одељку „Припремање и потписивање понуде“ и „Паковање, печаћење и 
означавање понуде“. 
 
         

     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
 

                 Радмила Грче  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 
 
Наручилац:   РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 
Број јавне набавке :  д-21/11 
Врста јавне набавке:  добра 
Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности 
 
 
ПРЕДМЕТ ПОЗИВА 
 
Предмет позива је: НАБАВКА ДОБАРА – ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ 
ЗА ПОТРЕБЕ РТС-А, у свему према спецификацији  Образац  1–А . 
 
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом 
понудом и стандардима и нормативима за ову врсту добара. Понуђена добра морају да одговарају 
захтеваним карактеристикама и квалитету. 
 
ПОНУЂАЧ 
 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и 
група понуђача која подноси заједнички понуду. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду . Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничој понуди или као подизвођач. 
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. тач. 
1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави и доказе о испуњености осталих услова из члана 44. Закона на начин одређен 
конкурсном документацијом. 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из 
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из 
члана 45. Закона, а остале услове из члана 44. Закона испуњавају заједно. 
 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Подносилац понуде сносиће све трошкове проузроковане припремом и достављањем своје понуде. 
Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је 
понуда прихваћена или не. 
Конкурсна документација је  бесплатна и  преузима уз овлашћење за преузимање документације. 
 
ВАЛУТА ПОНУДЕ 
 

Вредности у понуди исказују се у динарима. 
 
ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 

Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику, таква понуда 
ће се одбити као неисправна. Документа достављена на страном језику морају бити преведена и 
оверена од стране судског тумача. Проспекти, каталози и сл. могу бити на страном језику. 
 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може, најкасније до 6 (шест) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да 
изврши измену конкурсне документације. 
Све измене конкурсне документације се нумеришу посебним бројем и шаљу писаним путем свим 
понуђачима који су преузели конкурсну документацију. 
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Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају 
саставни део конкурсне документације. Понуда која не садржи све извршене измене одбиће се као 
неисправна. Потписане измене понуђач доставља заједно са осталом конкурсном документацијом, 
уз понуду. 
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. 
 
ТАЈНОСТ ПОСТУПКА 
 

Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и 
препоруке у погледу избора најповољније понуде неће се достављати понуђачима, као ни једној 
другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача. 
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној 
документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на 
државну, војну, службену или пословну тајну. 
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца понуде, као и 
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу 
са степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума за рангирање понуде. 
 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Уговор се закључује на период од једне (1) године  
 
ЗАКОН  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима 
који важе у Републици Србији.  
  
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:  

 

 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Понуђач треба да упише у Обрасцу 1 - ПОНУДА укупну цену изражену у динарима без пореза 
на додату вредност са урачунатим свим зависним трошковима и бонификацијама , на 
паритету Магацин РТС  Београд.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
57. Закона о ЈН. 
Понуђач се обавезује да предметна добра из понуде испоручи по јединичним ценама наведеним у 
Спецификацији - Образац 1-А односно укупној цени наведеној у понуди, која је фиксна и коју 
понуђач даје са гаранцијом на њену тачност. 
Изузетно,  уговорена динарска нето цена (без ПДВ-а) се може мењати из објективних разлога 
који нису могли бити познати у време покретања поступка јавне набавке у случају званичне 
промене средњег курса динара у односу на евро, већем од   + 6 % од момента потписивања 
уговора тј. истека важности усвојене понуде, утврђеног на дан испостављања нове диспозиције 
Наручиоца а на основу евентуалног захтева изабраног Понуђача и претходне обостране 
сагласности уговорних страна, што се констатује Анексом основног уговора. 

  
 УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 - ПОНУДА  упише број дана одложеног плаћања који се 
рачуна од дана испоручене робе и испостављања фактуре. 
Начин плаћања за сваку поруџбину по диспозицији је: 
-одложено плаћање, које се изражава бројем дана од испостављања фактуре , по извршеној 
испоруци робе.  
Минимални број дана одложеног плаћања је 15 дана од дана испостављања фактуре, по 
извршеној испоруци робе.  
Уколико понуђач упише рок за одложено плаћање краћи од 15 дана , понуда ће се сматрати 
неисправном. 
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 МЕСТО, НАЧИН И  РОК  ИСПОРУКЕ 
Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 - ПОНУДА  упише рок испоруке 
Место испоруке: Магацин РТС - Београд 
Испорука робе је сукцесивна према писаном налогу - диспозицији наручиоца.  
Рок за сваку испоруку добара не може бити дужи од 15 дана од дана пријема писаног налога 
Наручиоца . 
Уколико понуђач упише дужи рок за испоруку , понуда ће се сматрати неисправном. 
 

 ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати неисправном. 
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 
 

 ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА 
Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 - ПОНУДА  за достављање узорака заокружи да или не. 
Понуђач је ОБАВЕЗАН  да уз понуду достави по један узорак за сваку ставку из 
Спецификације.  
Узорци се отварају у присуству овлашћених представника понуђача на дан отварања понуда. 
Констатује се који су узорци достављени, задужују се путем реверса и по окончању поступка 
јавне набавке враћају понуђачима. Испоручена роба на сваком пријему мора одговарати 
презентованим узорцима по пореклу и квалитету.  
Стручни тим РТС-а ће извршити проверу узорака према захтеваним карактеристикама 
квалитета и стандардним методама за предметну врсту добара, оценити квалитет понуђене робе 
и о томе сачинити Извештај. 
За квалитет је неопходно да роба испуњава високе стандарде предвиђене за Професионалну 
шминку за филм и ТВ, и то: 

- постојаност  боја 12 часова 
- отпорност шминке на временске услове (на температуре преко 25 ºC,испод 0º C,на високи 

проценат влаге) 
- отпорност шминке и маски на знојење и др. 
- добре перформансе шминке током вишесатних снимања 
- рефлективност у односу на камеру и светлост 
- савршена покривеност недостатака на лицу 

Изабрани Понуђач је обавезан да за понуђену робу достави и Каталог; 
Избор нијанси вршиће се по Каталогу понуђача који буде изабран, по свакој поруџбини 
посебно. 

Уколико понуђач не досатави тражене узорке,  понуда ће се сматрати неисправном. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА  
При свакој испоруци извршиће се квантитативна и квалитативна примопредаја робе и о томе 
сачинити Записник. Уколико се Записником констатује да испорука није комплетна или да 
одступа од Спецификације наручене робе, односно одступа по квалитету  Понуђач мора да 
преузме неодговарајућу робу и испоручи недостајућу и исправну робу, односно робу 
одговарајућег квалитета  у року одређеном на Доставници, без зарачунавања трошкова, до 
одредишта  Наручиоца - Магацин РТС, Таковска 10 
 
МОДЕЛ УГОВОРА 
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачем дужан је да попуни модел уговора, 
парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
уговора. У случају подизвођача исти мора бити наведен у Уговору. 
У случају подношења заједничке понуде, СВИ учесници заједничке понуде (групе понуђача) су 
обавезни да парафирају све стране, овере печатом и потпишу уговор 

ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ САМО У ЈЕДНОЈ ПОНУДИ 
Један понуђач може да се појави само у једној понуди – и то као понуђач који наступа самостално 
или члан групе понуђача. Понуђач може да се појави у две или више понуда само као подизвођач. 
Непоштовање наведеног ће бити разлог за проглашење таквих понуда неисправним 
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УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
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, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. тач. 
1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона односно према захтевима 
наведеним у  конкурсној документацији ИЛИ потписану Изјаву да подизвођач испуњава наведене 
услове. 
 
Понуду може поднети група понуђача.  
У случају оцене понуде групе понуђача као најповољније, група понуђача је дужна да пре 
закључења уговора достави правни акт којим се чланови обавезују на заједничко извршење 
уговора у предметној јавној набавци и којим се, у свему у складу са условима и захтевима из 
конкурсне документације, мора јасно дефинисати:  

1. овлашћени члан групе понуђача, који наступа у име и за рачун групе понуђача: 
    - који испоставља и потписује  рачуне за плаћање; 
    - коме се исплаћује уговорена цена; 
    - који доставља тражене банкарске гаранције. 

2. да за извршење уговора сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу; 

3. међусобне односе, права и обавезе чланова групе понуђача, који могу бити од утицаја на 
извршење уговора у овој јавној набавци 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о 
јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. Закона односно према захтевима 
наведеним у  конкурсној документацији ИЛИ потписане Изјаве да сваки члан групе понуђача  
испуњава наведене услове. 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА : 

Право учешћа имају сва заинтересовани домаћи или страни понуђачи, правна и физичка лица, која 
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 44. Закона о јавним 
набавкама.  
Испуњеност услова из чланова 44, 48 Закона о јавним набавкама понуђач, подизвођачи и чланови 
групе понуђача доказују документима уз понуду, у складу са обрасцем из конкурсне 
документације.  
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 44. Закона о 
јавним набавкама, односно ако: 

• је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
• је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
• му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна 

судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; 
• је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

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

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
• располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
• располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 

 

Одредбе члана 44. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче 
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ДОКУМЕНТА КОЈИМА ПОНУЂАЧ, ПОДИЗВОЂАЧ/И  И ГРУПА ПОНУЂАЧА 
ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ОСТАЛИХ  УСЛОВА: 

 

Понуђачи су обавезни да тражену документацију доставе у складу са Обрасцем бр. 3 конкурсне 
документације. 
Исправна понуда је она која садржи сву тражену документацију и попуњене оригиналне обрасце, 
табеле и изјаве. 
Ради прегледности, потребно је да сву тражену документацију, изјаве и обрасце, који 
представљају комплетну ПОНУДУ , понуђачи  саставе следећим редом: 
 

1. Попуњени и оверени: Образац 1  - Понуда  и  Образац 1-А - Спецификација  
(обрасци се налазе у конкурсној документацији); 

2. Попуњен и оверен Образац 2 - Подаци о понуђачу (образац се налази у конкурсној 
документацији); 

3. Попуњен и оверен Образац 3 - Образац за оцену испуњености услова (образац се налази у 
конкурсној документацији); 

4. Попуњен и оверен Образац 4 - Изјава о испуњеносту услова из чл. 44 ЗЈН (образац се 
налази у конкурсној документацији) или доказе о испуњености услова из чл. 44 ЗЈН и то: 

a. Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);  
b. Оснивачки акт понуђача; 
c. Потврде надлежних органа да  у року од 2 године пре достављања позива за 

достављање понуде понуђачу:  
- није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 

делатности која је предмет јавне набавке - потврда Привредног суда, односно АПР 
или другог надлежног органа; 

- није изречена заштитна мера обављања делатности која је предмет јавне набавке - 
потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) 

d. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измиро доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Рерублике Србије: 
- Уверење Пореске управе Републике Србије;    
- Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе.   

 Напомена: 
 Докази из тачке 4 о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама 

могу се доставити и као неоверене фотокопије . 
 Доказе из тачке 4, 5 и 6, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе понуђача. 
 Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у року од 3 дана од 

дана пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверене копије 
доказа о испуњености услова из члана 44. ЗЈН. Уколико понуђач чија је понуда 
оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверене копије доказа у року, 
наручилац ће његову понуду одбити као неисправну. 

 Потврдe надлежних органа којима понуђач доказује да му није изречена мера 
забране обављања делатности морају бити издате после објављивања позива у 
Сл.гласнику РС односно дана слања позива за достављање понуде. 

 Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима РС може бити издата и пре објављивања 
позива у Сл.гласнику РС односно дана слања позива за достављање понуде,  ако од 
дана њеног издавања до дана објављивања позива у Сл.гл. односно слања позива за 
достављање понуде  није протекло више од 6 месеци. 

 Понуђач који приложи оверену Изјаву о испуњености услова из чл. 44. ЗЈН - 
Образац 4, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија дужан je да 
у року од 15 дана достави тражену документацију (оригинале или оверене 
фотокопије).  

5. Докази о располагању неопходним финансијским и пословним капацитетом:  
Понуђач самостално, са подизвођачем или као група понуђача обавезан је да у погледу 
финансијског капацитета у претходној пословној години 2010. има остварен промет од 
продаје на предметној јавној набавци који је већи од укупне цене дате у понуди, што се 
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доказује овереним потврдама купаца. Обавезан услов је да понуђач, подизвођач и сваки 
члан групе понуђача није био неликвидан (блокиран рачун) у последњих 6 месеци, 
односно да није пословао са губитком у последње 3 године. Доказ који понуђач доставља 
је БОН-ЈН за 2008, 2009 и 2010 или биланс стања и биланс успеха за 2008, 09 и 10 годину. 

6. Докази о располагању довољним техничким и кадровским капацитетом: Кратак опис 
понуђачеве техничке и кадровске опремљености. 

7. Додатни услови:  
А)  Понуђач има обавезу да уз Понуду достави: 

- Декларације произвођача за робу коју нуди; 
- Сертификате о квалитету робе; 
- Уверења приликом увоза 

Б)   Понуђач је ОБАВЕЗАН  да уз понуду достави по један узорак за сваку ставку  
 из Спецификације. 

Узорци се отварају у присуству овлашћених представника понуђача на дан отварања 
понуда. Констатује се који су узорци достављени, задужују се путем реверса и по 
окончању поступка јавне набавке враћају понуђачима. Испоручена роба на сваком 
пријему мора одговарати презентованим узорцима по пореклу и квалитету.  
Стручни тим РТС-а ће извршити проверу узорака према захтеваним карактеристикама 
квалитета и стандардним методама за предметну врсту добара, оценити квалитет 
понуђене робе и о томе сачинити Извештај. 

8. Попуњен и оверен Образац 5 - Изјава понуђача који наступа самостално да не наступа са 
подизвођачима (образац се налази у конкурсној документацији); 

9. Попуњен и оверен Образац 6 - Изјава о подизвођачима са списком подизвођача (образац 
изјаве се налази у конкурсној документацији); 

10. Попуњен и оверен Образац 7 - Изјава групе понуђача са списком чланова групе понуђача 
(образац изјаве се налази у конкурсној документацији); 

11. Попуњен и оверен Образац 8 - Подаци о подизвођачима (образац се налази у конкурсној 
документацији); 

12. Попуњен и оверен Образац 9 Подаци о члану групе понуђача (образац се налази у 
конкурсној документацији) 

13. Попуњен и оверен Образац 10 - МОДЕЛ УГОВОРА. Понуђач који наступа самостално 
или са подизвођачем дужан је да попуни модел уговора, парафира све стране, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају 
подношења заједничке понуде, СВИ учесници заједничке понуде (групе понуђача) су 
обавезни да парафирају све стране, овере печатом и потпишу уговор (образац се налази у 
конкурсној документацији). 

          
НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ: 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ из става 1. овог члана може бити: 

- правноснажна судска пресуда; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
 

ПОНУЂАЧИ СА СЕДИШТЕМ У СТРАНОЈ ДРЖАВИ 
Понуђачи који имају седиште у страној држави, достављају обавезну документацију за 
доказивање услова у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45. Закона, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 
надлежним органом те државе 
 

УКОЛИКО СЕ НЕ ИСПУНЕ СВИ УСЛОВИ НАВЕДЕНИ У ПОГЛАВЉУ «ОВАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ» ПОНУДА ЋЕ СЕ ОДБИТИ, КАО 
НЕИСПРАВНА 
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ПРИПРЕМАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом.  
Понуда се доставља на оригиналном обрасцу, печатирана, заведена код понуђача и потписана од 
стране одговорног лица понуђача, или лица које има овлашћење да потпише понуду у име 
понуђача.   
Пожељно је да цела понуда буде предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 
ПАКОВАЊЕ, ПЕЧАЋЕЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач доставља понуду у једном запечаћеном омоту са назнаком Понуда за – 
ПРОФЕСИОНАЛНУ ШМИНКУ  ЗА ФИЛМ И ТВ,  ЈНМВ бр д-21/11– НЕ ОТВАРАТИ“. 
Пожељно је да Понуђач понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање 
појединих докумената након отварања понуде у пластичној фасцикли са механизмом, повезану 
траком у целину и сл. и запечаћену. 
На полеђини омота обавезно назначити назив, адресу , телефон понуђача, контакт особу и e-mаil. 
 
ИЗМЕНЕ У ПОНУДАМА И ЊИХОВО ПОВЛАЧЕЊЕ 
 
Понуђач може да измени или повуче своју понуду писаним обавештењем пре рока за подношење 
понуда. Ниједна понуда не може да буде измењена након истека рока за подношење понуда. 
Свако обавештење о изменама или повлачењу мора да буде припремљено, запечаћено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације, а коверта назначена ознаком 
“Измена понуде” или “Повлачење”. 
 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама нису 
дозвољене. 
 
ОЦЕНА ПОНУДА 
 
Биће разматране само понуде које су благовремене, исправне, одговарајуће и понуде које у 
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све 
неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде. 
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде, наручилац може од понуђача, 
у писаној форми, тражити објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року 
од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор Комисији. 
 
РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ 
 
Комисија ће извршити рачунску проверу понуда и, уколико утврди математичке грешке, 
исправиће износ наведен у понуди понуђача и о томе у писаном облику обавестити понуђача. 
Понуђач је у обавези да Комисију у року од 2 радна дана, у писаном облику, обавести да ли 
прихвата измењени износ у понуди. Уколико понуђач не прихвати исправљени износ, његова 
понуда ће бити одбијена. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, избор најповољније понуде ће се вршити 
на основу већег броја дана одложеног плаћања 
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ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО 
ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
 
Одлуку о избору, односно обустави поступка у случајевима из члана 79. став 1.и 2. Закона о 
јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од  30 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
Након доношења Одлуке о избору понуђача, односно обустави поступка, наручилац ће је у року 
од три дана, уз образложење, доставити свим понуђачима који су поднели понуде. 
Само потписани уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не 
могу започети пре него што уговор буде потписан од стране наручиоца и изабраног понуђача. 
Наручилац ће Обавештење о закљученом уговору, односно Одлуку о обустави поступка, 
доставити на објављивање у »Сл. гласнику Републике Србије«, најкасније у року од 3 дана. 
 
 
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима 
предвиђеним овим Законом. 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити 
захтев за заштиту права понуђача током целог поступка јавне набавке, а по доношењу одлуке о 
избору најповољније понуде у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора, 
односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача 
(чланови 100-118. Закона о јавним набавкама). 
Обавезну таксу из члана 116. став 1. Закона, у износу од 30.000,00 (тридесетхиљададинара), 
подносилац захтева је дужан да уплати на текући рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 
253, позив на бр. 50-016, модел 97, сврха: републичка административна такса, корисник: буџет РС. 
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 Образац 1 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА 

 ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  
Јавна набавка број д-21/11 

 

  

  
 Назив понуђача:_________________________________________ 
 Седиште: _______________________________________________ 
 ПИБ:________________________ 
 Особа за контакт:________________________ 
  
Понуда број :___________________ 
  
Понуду подносимо (заокружити): 
         А) самостално         Б) са подизвођачем/има        В) заједничку понуду 

П О Н У Д  А  

ОПИС  Цена (ДИН) 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  
 
( уписати укупну цену добара са свим зависним трошковима 
изражену  у динарима без ПДВ-а) 

 

Порез на додату вредност:  

Укупна цена  са свим трошковима и ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
 

1. Начин плаћања:  Без аванса, одложено плаћање ___________________  дана од дана 
испоруке робе и испостављања фактуре (не може бити краће од 15 дана)  

 
2. Рок испоруке робе је : _________________   

(не може бити дужи од 15 дана од дана пријема писаног налога Наручиоца) 
 
3. Oпција понуде: _________________ дана  

(не може бити краћа од 60  дана).    
 

4. Достављени узорци по свим ставкама из Спецификације:   да  /  не    (заокружити)  
 
                                                     

  Датум:   Потпис одговорног лица 

МП   

 
Обавезно попунити све тражено у образцу. 
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ОБРАЗАЦ  1-А 
Спецификација  

са структуром цене  
 

 Naziv artikla 
zahteva
na 
težina  

količi
na 

karakteristike ponuđenog 
artikla 

jed. cena sa 
zavisnim 

troškovima 
bez PDV 

UKUPNO sa 
zavisnim 
troškovima   
bez PDV Tip i proizvođač težina 

01 
Tečni tenovi u 6 nijansi 
(Мax Factor ili 
ekvivalent) 

35 ml 600     

02 
Korektori za podočnjake 
u 2 nijanse (Artdeco ili 
ekvivalent) 

1,75 gr 80     

03 
Ten u stiku 2 nijanse -TV 
stik (Мax Factor ili 
ekvivalent) 

9 gr 80     

04 
Kameni puder u 5 nijansi 
(natural)  (Мax Factor  ili 
ekvivalent) 

21gr 300     

05 Prah puder u 2 nijanse 
(Artdeco ili ekvivalent) 15gr 60     

06 
Rumenilo (kameno) u 3 
nijanse (Мax Factor ili 
ekvivalent) 

7 gr 80     

07 Senke za oči u 10 nijansi 
(Artdeco ili ekvivalent) 1,5gr 600     

08 Podloge za senke 
(Artdeco ili ekvivalent) 5 gr 60     

09 
Olovke za usta u 10 
nijansi (Artdeco, Bourjois 
ili ekvivalent) 

 120     

10 
Olovke za oči u 10 
nijansi (Artdeco, Bourjois 
ili  ekvivalent)  

 120     

11 
Olovke za obrve u 2 
nijanse (Artdeco, 
Bourjois ili  ekvivalent) 

 60     

12 Maskara obična (Мax 
Factor ili ekvivalent)  500     

13 
Maskara vodootporna 
(Мax Factor ili 
ekvivalent) 

 100     

14 Ajlajner u 3 nijanse 
(Artdeco ili ekvivalent)  45     

15 
Ruž za usne matirani 
(stick) (Artdeco, Bourjois 
ili ekvivalent) 

 100     

16 
Ruž za usne sjajni (stick) 
(Artdeco, Bourjois ili 
ekvivalent) 

 200     

17 
Sjaj za usne u 3 nijanse 
(Artdeco, Bourjois ili 
ekvivalent) 

7,5 gr 500     

18 
Veštačke trepavice 
(obične crne) (Artdeco ili 
ekvivalent) 

 10     

19 Veštače trepavice (zlatne) 
(Artdeco ili  ekvivalent)  10     
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20 
Veštače trepavice 
(srebrne) (Artdeco ili 
ekvivalent) 

 10     

21 Štras za oči u 2 nijanse 
(Artdeco ili ekvivalent) 1 gr 20     

22 Manje pufne (Artdeco ili 
ekvivalent) 6-7 cm 150     

23 Četkice za senke 
(Artdeco ili ekvivalent)  50     

24 Četkice za usta (karmin)  50     

25 Četkice za puder 
(Artdeco ili ekvivalent)  50     

26 Četkice za rumenilo 
(Artdeco ili  ekvivalent)  50     

27 Aplikator za senke 
(Artdeco ili  ekvivalent)   450     

28 
Futrole za četkice (od 10-
30 četkica) (Мax Factor 
ili ekvivalent) 

 12     

 Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а  
 ПДВ  
 Укупна цена са свим трошковима и са ПДВ-ом  
 

Напомене:  
-  Због специфичности робе која је предмет ове набавке и разноликости паковања и грамаже ових 

производа, Понуђач треба да понуди најприближније паковање које одговара захтевима 
наведеним у Спецификацији РТС-а а које не може бити мање од захтеваног. 

- За сваки артикл обавезно навести у предвиђеним колонама и тип и произвођача и грамажу ;  
- За сваку позицију наведено је који од  "brand name" произвођача треба да боде понуђен : Мax 

Factor , Artdeco ,  Bourjois или еквивалент.  
- Без обзира који је бренд понуђен  достављају се узорци који се отварају у присуству 

овлашћених представника понуђача на дан отварања понуда. Констатује се који су узорци 
достављени, задужују се путем реверса и по окончању поступка јавне набавке враћају 
понуђачима.  

- Стручни тим РТС-а ће извршити проверу узорака према захтеваним карактеристикама 
квалитета и стандардним методама за предметну врсту добара, оценити квалитет понуђене 
робе и о томе сачинити Извештај. За квалитет је неопходно да роба испуњава високе 
стандарде предвиђене за Професионалну шминку за филм и ТВ, и то: 

 постојаност  боја 12 часова 
 отпорност шминке на временске услове (на температуре преко 25 ºC,испод 0º 

C,на високи проценат влаге) 
 отпорност шминке и маски на знојење и др. 
 добре перформансе шминке током вишесатних снимања 
 рефлективност у односу на камеру и светлост 
 савршена покривеност недостатака на лицу 

- Сагласно члану 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку 
јавне набавке зависне трошкове чине (трошкови царине, превоза, монтаже и др.) 

 
Место и датум:       Понуђач: 
 

………………………       ………………………. 
           (Печат и потпис) 
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 Образац 2 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  

Јавна набавка број д-14/11 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

                                           1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
                                           2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
                                           3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 (заокружити) 

  Назив понуђача:   

  Седиште и адреса понуђача 
 (обавезно уписати и Општину):   

  Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс:   

  Е-маил:   

  Текући рачун понуђача и банка:   

  Матични број понуђача:   

  Порески број понуђача – ПИБ:   

  ПДВ број:  

Датум:_____________ Потпис одговорног лица:__________________ 

 
М.П. 
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 Образац  3 
 

ЈАВНА НАБАВКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  

Јавна набавка број д-14/11 
 

ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

Понуђача: _____________________________________________ – (заокружити) који : 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Прилажемо обавезну документацију следећим редоследом: заокружити 

1. Попуњени и оверени: 
Образац  1 - Понуда  
Образац 1-А  Спецификација са труктуром цене  

да 
да 

не 
не 

2. Попуњен и оверен Образац 2 - Подаци о понуђачу да не 
3. Попуњен и оверен Образац 3 - Образ. за оцену испуњ. услова које понуђ мора да 

испуни да не 

4. Попуњен и оверен Образац 4 - Изјава о испуњеносту услова из чл. 44 ЗЈН ИЛИ да не 
Доказе о испуњености услова из чл. 44 ЗЈН 
a) Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);  
b) Оснивачки акт понуђача; 
c) Потврде надлежних органа да  у року од 2 године пре достављања позива за 

достављање понуде понуђачу:  
- није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 

делатности која је предмет јавне набавке - потврда Привредног суда, односно 
АПР или другог надлежног органа; 

- није изречена заштитна мера обављања делатности која је предмет јавне набавке - 
потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) 

d) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измиро доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Рерублике Србије: 
- Уверење Пореске управе Републике Србије;    
- Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе.   

 
да 
да 
 
 

да 
 

да 
 
 
 
 

да 
да 

 
не  
не  
 
 

не 
 

не 
 
 
 
 

не 
не 

5. Докази о располагању неопходним финансијским и пословним капацитетом:  
- Понуђач самостално, са подизвођачем или као група понуђача обавезан је да у погледу 

финансијског капацитета у претходној пословној години 2010 има остварен промет од 
продаје на предметној јавној набавци који је већи од укупне цене дате у понуди, што се 
доказује овереним потврдама купаца. Обавезан услов је да понуђач, подизвођач и сваки 
члан групе понуђача није био неликвидан (блокиран рачун) у последњих 6 месеци, 
односно да није пословао са губитком у последње 3 године. Доказ који понуђач 
доставља је БОН-ЈН.за 2008,2009 i 2010 или биланс стања и биланс успеха за 2008,2009 
и 2010 годину. 

 
да 
 

да 

 
не 
 

не 

6. Докази о располагању довољним техничким и кадровским капацитетом:  
 Кратак опис понуђачеве техничке и кадровске опремљености   

да 
да 

не 
не 

7. Додатни услови: 
А)  Понуђач има обавезу да уз Понуду достави: 

- Декларације произвођача за робу коју нуди; 
- Сертификате о квалитету робе; 
- Уверења приликом увоза 

Б) Понуђач је обавезан да достави узорке по свим ставкама из Спецификације 

 
 

да 
да 
да 
да 

 
 

не 
не 
не 
не 

8. Попуњен и оверен Образац 5 - Изјава понуђача који наступа самостално да не наступа 
са подизвођачима да не 

9. Попуњен и оверен Образац 6 - Изјава о подизвођачима са списком подизвођача да не 
10. Попуњен и оверен Образац 7 - Изјава групе понуђача са списком чланова групе 

понуђача да не 

11. Попуњен и оверен Образац 8 - Подаци о подизвођачима да не 
12. Попуњен и оверен Образац 9 - Подаци о члану групе понуђача да не 
13. Попуњен и оверен Образац 10 - МОДЕЛ УГОВОРА.  да не 
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14.  Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има треба да достави доказе о испуњености 
услова за подизвођача/е у свему према тачки 4. из Обрасца 3 ИЛИ 

         потписану и оверену Изјаву - Образац 4 да подизвођач/и испуњава/ју наведене  услове         

да 
да 

не 
не 

15.  Уколико наступа гупа понуђача овлашћени члан треба да достави доказе о испуњености 
услова за сваког члана у свему према тачки 4. из Обрасца 3   ИЛИ 

         потписане и оверене Изјаве - Образац 4 да сваки члан гупе испуњава наведене  услове         

да 
да 

не 
не 

Упознати смо са чињеницом и њу прихватамо, да наручилац, у случају да нису 
достављени сви докази одбије нашу понуду, као неисправну. да не 

 
Датум: _______________                                                                         Потпис одговорног лица      
_______________________ 
               
                                                                                         Печат: 
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 Образац  4 
  
  
  
  

 И З Ј А В А  
 

 
 
 
  Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да                
као Понуђач / Подизвођач / Члан групе  (заокружити) 
_______________________________________________________________________ , са седиштем у 
_____________________________________________________________________________________ 
испуњавам услове утврђене конкурсном документацијом, односно услове утврђене чланом 44. ЗЈН 
(осим тачке 6. и 7. ЗЈН) . 
 
 Изјављујем да ћу, ако моја понуда буде оцењена као најповољнија, у року од 15 дана од 
дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити оверене копије доказа о испуњености услова 
из члана 44. Закона о јавним набавкама и то: 
 

a) Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);  
b) Оснивачки акт понуђача; 
c) Потврде надлежних органа да  у року од 2 године пре достављања позива за достављање 

понуде понуђачу:  
- није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности 

која је предмет јавне набавке - потврда Привредног суда, односно АПР или другог 
надлежног органа; 

- није изречена заштитна мера обављања делатности која је предмет јавне набавке - 
потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) 

d) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Рерублике Србије: 

- Уверење Пореске управе Републике Србије;    
- Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе. 

 
 
 
 Место и датум:           Овлашћени представник  
               Понуђача / Подизвођача / Члана групе 
  
....................................................     .................................................... 
                    (Печат и потпис) 

 
 
 Изјаву копирати у потребном броју примерака 
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 Образац  5 
 
 
 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  
Јавна набавка број д-21/11 

 

 

 
И З Ј А В А  

(заокружити) 
 

1. ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

У понуди за ПРОФЕСИОНАЛНУ ШМИНКУ ЗА ФИЛМ И ТВ по позиву за 
достављање понуде који сте упутили односно објавили у Сл.гл. РС бр. 
_______________ од _______________, изјављујемо да не наступамо са 
подизвођачима. 

 

  Датум:   Потпис одговорног лица: 

М.П. 

 
 Попуњава и оверава понуђач који не наступа са подизвођачима 
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Образац 6 
 
 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  
Јавна набавка број д-21/11 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА  
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА  

КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

Ред. 
бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:  ПОЗИЦИЈЕ  КОЈЕ НУДИ: 

ПРОЦЕНАТ 
УЧЕШЋА У 

ПОНУДИ 

1.         % 

2.        % 

3        % 

 Укупно:    % 

  Датум: 
 

Потпис одговорног лица: 
  

М.П. 
 
 
    

 
 Попуњава понуђач који наступа са подизвођачима 
 Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
 Обавезно попунити све тражено у обрасцу 
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Образац 7 
 
 
 
 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ  
Јавна набавка број д-21/11 

 

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача у предметној јавној 
набавци: 

Р.б. НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА: 

ПОЗИЦИЈЕ 
КОЈЕ НУДИ 

% 
УЧЕШЋА 

У 
ПОНУДИ: 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. 

Овлашћени члан:   Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

2. 

   Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

3. 

   Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

 
 
 
 

 Попуњавају, потписују сви чланови групе понуђача  
 Обавезно попунити све тражено у обрасцу 
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Образац 8  
 
 

  
ЈАВНА НАБАВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ ЗА ПОТРЕБЕ РТС 
Јавна набавка број д-21/11 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
Назив подизвођача:   

 
Адреса подизвођача:   

 
Овлашћено лице:   

 
Особа за контакт:   

 
Телефон:   

 
Телефакс:   

 
Електронска пошта:   

 
Рачун подизвођача:   

 
Матични број подизвођача:   

 
Порески број подизвођача (ПИБ):    

 
ПДВ број:  

 
Датум: 

 
Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

 

Печат предузећа 

 Податке уноси и оверава понуђач.  
 Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. 
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Образац 9  
 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА  ЗА ФИЛМ И ТВ ЗА ПОТРЕБЕ РТС 
Јавна набавка број д-21/11 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
Назив члана групе:   

 
Адреса члана групе:   

 
Овлашћено лице:   

 
Особа за контакт:   

 
Телефон:   

 
Телефакс:   

 
Електронска пошта:   

 
Рачун члана групе:   

 
Матични број члана групе:   

 
Порески број члана групе (ПИБ):    

 
ПДВ број:  

 
Датум: 

 
Потпис одговорног лица  

овлашћеног члана понуђача: 
 

Печат предузећа 

 

 Податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача за сваког ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.  

 Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача. 
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Образац 10  
 
 
 

 МОДЕЛ    УГОВОРА  
 
 
Закључен између: 
 
1. РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ - РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ,  Београд, Таковска 10, 

матични број 17644661, регистарски број 6011180387, шифра делатности 6020, ПИБ 104397527 
(у даљем тексту: КУПАЦ – НАРУЧИЛАЦ ), коју заступа Генерални директор Александар 
Тијанић , с једне стране и 

  
2. ______________________, Београд, ______________ бр._____, матични број ______________, 

регистарски број ________, шифра делатности ________, ПИБ _____________ (у даљем тексту: 
ПРОДАВАЦ - ПОНУЂАЧ) кога заступа Директор, __________________, с друге стране   

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА по спроведеном поступку јавне набавке добара РТС број д-21/11 је 
набавка и испорука добара – Професионална шминка за филм и ТВ за потребе РТС-а, 
који одговара захтеваним карактеристикама и квалитету из спецификације наведене у Обрасцу 1-А 
која је и саставни део усвојене Понуде.  
  
 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између КУПЦА– НАРУЧИОЦА и 
ПРОДАВЦА-ПОНУЂАЧА у вези набавке и испоруке добара – Професионална шминка за 
филм и ТВ за потребе РТС, у свему према усвојеној Понуди бр. __________ од__________ 
године, Одлуци о покретању поступка јавне набавке број 10374 од 08.09.2011. године и Одлуци о 
избору најповољније понуде бр. ______________ од ________________. Усвојена Понуда са  
потписаном и овереном спецификацијом  добара  - Образац 1-А је саставни део овог Уговора. 

 
ПРОДАВАЦ - ПОНУЂАЧ ће део уговорених добара испоручити: 
- преко подизвођача ______________________________________________________, са 

седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________, матични 
број: _______________ . ПРОДАВАЦ-ПОНУЂАЧ у потпуности одговара КУПЦУ-
НАРУЧИОЦУ за извршење уговорених обавеза, те и за добра испоручена од стране 
подизовођача, као да их је сам испоручио. 

- заједнички са чланом групе понуђача____________________________________________, са 
седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________, матични 
број: _______________. ПРОДАВАЦ-ПОНУЂАЧ је дужан да пре закључења уговора 
достави правни акт којим се чланови обавезују на заједничко извршење уговора у 
предметној јавној набавци у свему у складу са условима и захтевима из конкурсне 
документације. 

 
Члан 2. 

Укупна цена из усвојене Понуде је цена Професионалне шминке за филм и ТВ на паритету 
ДДП Магацин РТС, Таковска 10. Укупна цена  добара из члана 1. овог Уговора износи: 
 

______________________ динара 
(словима: ____________________________________________________________________) 

 
Цена је изражена без пореза на додату вредност.  
Уговорне цене добара се не могу мењати у току реализације овог Уговора.   
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Изузетно,  уговорена динарска нето цена (без ПДВ-а) се може мењати из објективних разлога који 
нису могли бити познати у време покретања поступка јавне набавке у случају званичне промене 
средњег курса динара у односу на евро, већем од   + 6 % од момента потписивања уговора тј. 
истека важности усвојене понуде, утврђеног на дан испостављања нове диспозиције Наручиоца а 
на основу евентуалног захтева изабраног Понуђача и претходне обостране сагласности уговорних 
страна, што се констатује Анексом основног уговора 
 

Члан 3. 
Цену за испоручена добра – Професионалну шминку за филм и ТВ за потребе РТС, по 
писаном налогу – диспозицији, КУПАЦ-НАРУЧИЛАЦ уплаћује ПРОДАВЦУ-ПОНУЂАЧУ за 
сваку испоруку на следећи начин: 
- Одложено, у року од _______  дана од дана издавања рачуна, по извршеној испоруци робе. 
 

Члан 4. 
ПРОДАВАЦ-ПОНУЂАЧ се обавезује да робу испоручи у року од највише ___ дана од дана 
пријема сваког писаног налога (потписаног од стране овлашћеног лица из РТС-а), јер се уговара 
сукцесивна испорука добара. 
Обим и динамику  испоруке уговорених добара  Наручилац ће определити својим диспозицијама и 
према потребама и расположивим финансијским средствима, што значи да Наручилац  није у 
обавези да својим налозима - диспозицијама наручи односно купи сва добра из Спецификације у 
току трајања овог Уговора  

 
Члан 5. 

ПРОДАВАЦ-ПОНУЂАЧ се обавезује да испоручи робу у свему под условима из конкурсне 
документације и усвојене Понуде и Спецификације .  
При свакој испоруци извршиће се квантитативна и квалитативна примопредаја робе и о томе 
сачинити Записник. Уколико се Записником констатује да испорука није комплетна или да 
одступа од Спецификације наручене робе, односно одступа по квалитету  Понуђач мора да 
преузме неодговарајућу робу и испоручи недостајућу и исправну робу, односно робу 
одговарајућег квалитета  у року одређеном на Доставници, без зарачунавања трошкова, до 
одредишта  Наручиоца - Магацин РТС, Таковска 10 
Ризик случајног губитка или оштећења робе прелази са ПРОДАВЦА-ПОНУЂАЧА на КУПЦА-
НАРУЧИОЦА у моменту квантитативног и квалитативног пријема робе од стране КУПЦА-
НАРУЧИОЦА. 
 

Члан 6. 
ПРОДАВАЦ-ПОНУЂАЧ гарантује да испоручена роба задовољава у потпуности техничке 
карактеристике, односно квалитет  и стандарде за ту врсту робе. 
Гарантни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача .  
 
 

Члан 7. 
ПРОДАВАЦ-ПОНУЂАЧ се обавезује, да за испоручену Професионалну шминку за филм и 
ТВ,на којој се уоче евентуалне скривене мане у току експлоатације или се утврди 
незадовољавајући квалитет, изврши замену испоручених производа одмах о свом трошку, а да 
рекламацију размотри и донесе одлуку по истој у року од 10 дана. 
Уколико се у току експлоатације робе утврди незадовољавајући квалитет, а због рокова снимања 
КУПАЦ-НАРУЧИЛАЦ није у могућности да врати робу, треба сачинити Записник на основу кога 
ће се у року од 10 дана утврдити настала штета за коју ће понуђач умањити вредност фактуре за 
испоручену робу. 
 

Члан 8. 
На све остало што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивни прописи који регулишу ову  област. 
Све евентуалне спорове који би могли настати из овог уговора или поводом овог уговора, странке 
ће покушати да реше споразумно. 
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Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је Привредни суд у 
Београду. 
 

Члан 9.  
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне 
стране и важи годину дана. 
Уговор може бити раскинут пре истека његовог важења у следећим случајевима: 

- ако било која од Уговорних страна падне под стечај или постане платежно неспособна; 
- ако нека од  Уговорних страна грубо крши или не извршава обавезе из овог Уговора; 
- ако услед дејства више силе даље постојање овог Уговора буде онемогућено. 
- ако након закључења Уговора на страни Наручиоца настану објективне промене које 

Наручиоцу нису биле познате у време покретања поступка јавне набавке , односно наступе 
околности које отежавају испуњење обавеза или ако се због тих околности не може 
остварити сврха уговора и  Наручилац  нема више потребе за врстом  и количином  добара  
из Спецификације а без обавезе на накнаду штете. 

- у другим случајевима предвиђеним законом  
Уговорне стране су сагласне да се отказ овог Уговора може дати само у писаној форми. 
Отказни рок износи 30 дана почев од дана пријема писаног обавештења о отказу. 
Уговор се може може продужити и након истека његове важности, под непромењеним условима 
из овог уговора  уз обострану сагласност уговорних страна  закључењем анекса, у случају када 
уговорена количина није испоручена до истека уговора услед непредвидивих околности у моменту 
закључивања. Анексом уговора  продужава се рок важења уговора до датума испоруке уговорене 
количине. 

 
Члан 10.  

 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) идентичних примерака, од којих 4 (четири) за КУПЦА-
НАРУЧИОЦА, а 2 (два) примерка за ПРОДАВЦА-ПОНУЂАЧА. Сваки потписани и од обе 
уговорне стране оверени примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно 
дејство. 
 
 
За ПРОДАВЦА-ПОНУЂАЧА                    За КУПЦА-НАРУЧИОЦА 
 
_________________________                          ______________________ 
 


