РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство омладине и спорта
Број: 404-02-48/2021-02 од 2021-02
Датум: 27. јул 2021. године
Београд

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ
У НАБАВЦИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Н 9/2021 – ОГЛАШАВАЊЕ КОНКУРСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА И ИНФОРМАЦИЈА

_________________________________________________________
Београд, јул 2021. године

На основу члана 92. а у вези са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 91/19),
Лице за спровођење поступка прикупљањем понуда, издаје
ПОЗИВ
за достављање понуда Н 9-2021
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Наручилац: Министарство омладине и спорта
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд
Интернет страница: www.mos.gov.rs
Врста Наручиоца: Јавни наручилац
Mат. бр. 17693719
ПИБ: 105004944
e-mail: javnenabavke@mos.gov.rs
Особа за контакт: Жељка Љубојевић
Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге оглашавање конкурса и других јавних
позива и информација Н 9/2021, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.
Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све
податке у обрасцу и потписати.
Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од најдуже 45 дана од дана пружања
услуге, а према испостављеној исправној фактури. Рачун се испоставља у динарима.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Рок за достављање понуда: 2. августа 2021. године до 12,00 часова, без обзира на начин
подношења понуде.
Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: javnenabavke@mos.gov.rs
или на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд
Наручилац ће потврдити пријем понуде електронским путем.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
(понуду потписати и оверити печатом)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
број ______
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ОГЛАШАВАЊЕ КОНКУРСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА
И ИНФОРМАЦИЈА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Н 9/2021
Понуђач подноси понуду: 1) САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Пословно име и седиште понуђача:
Деловодни број понуде и датум понуде:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон и факс:
ПИБ:
Матични број:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потпис уговора:
Величина привредног субјекта (микро, мало,
средње или велико привредно друштво):
Рок важности понуде (не мање од 30 дана):
Предмет понуде:

Услуга оглашавање конкурса и других
јавних позива и информација
Цена без ПДВ-а
(јединична цена):

Цена са ПДВ-ом
(јединична цена):

Оглас на ½ стране
Оглас на целој страни
УКУПНО:
Начин и рок плаћања у данима од дана пријема
рачуна:
Место:

М.П.

месечно, у року __ дана од дана
испостављања рачуна и извештаја о
извршеним услугама
Понуђач

Датум:

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

Техничка спецификација

Техничка спецификација и технички опис услуга:
1) оглас се објављује на половини стране, у дневном листу који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије и чији просечни тираж износи преко 50.000 примерака дневно;
2) оглас се објављује на целој огласној страни, у дневном листу који се дистрибуира на
целој територији Републике Србије и чији просечни тираж износи преко 50.000 примерака
дневно;
3) текст огласа се објављује у црно ‒ белој техници, ћириличким писмом.
Предлог начина и рока плаћања:
Наручилац се обавезује да Добављачу услуге плати на име накнаде за извршене услуге у
року не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Период на који се јавна набавка врши: 12 месеци.

МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњен, оверен и потписан)

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊЕ КОНКУРСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ
ПОЗИВА И ИНФОРМАЦИЈА
закључен _______ јула 2021. године, у Београду, између:
1.

Републике Србије, Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2,
Нови Београд, МБ: 17693719, ПИБ: 105004944, које заступа министар Вања Удовичић
(у даљем тексту: Наручилац),
и

2. ___________________________________________________________________,
МБ:
_________________,
ПИБ:
________________,
кога
заступа
__________________________________ (у даљем тексту: Добављач)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
 да је Наручилац, на основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 91/19), спровео поступак прикупљања понуда;
 да је добављач доставио понуду Број: _____ од ____________________, која је код
Наручиоца заведена под Бројем: ___________________________ и која у потпуности одговара
условима из конкурсне документације.
Члан 2.
Предмет Уговора је пружање услуге оглашавање конкурса и других јавних позива и
информација у дневном листу ____________ у складу са законом којим се уређује оглашавање,
правилима и стандардима струке и одредбама овог Уговора.
Члан 3.
Добављач је дужан да услугу из члана 2. Уговора пружи у свему у складу са усвојеном
понудом и одредбама овог Уговора.
Добављач је дужан да изврши објаву огласа у складу са захтевом Наручиоца у року који
не може бити дужи од два дана од дана упућивања текста огласа.
Члан 4.
Добављач је одговоран за савесно и квалитетно извршавање својих обавеза и дужан је да
све податке и информације које до којих дође у току извршења услуга чува као пословну тајну,
у складу са законом.
Обавеза чувања пословне тајне из става 1. овог члана остаје на снази и након престанка
важења Уговора.

Члан 5.
Вредност Уговора износи 816.666,67 динара, без ПДВ, односно 980.000,00 динара, са
ПДВ-ом.
Цена услуге износи _______________ динара без ПДВ, односно _______________
динара, са ПДВ (попуњава Понуђач), по једном огласу, величине ½ огласне стране, ћириличко
писмо, у црно ‒ белом формату, односно _______________ динара без ПДВ, односно
_______________ динара, са ПДВ (попуњава Понуђач), по једном огласу, величине целе
огласне стране, ћириличко писмо, у црно ‒ белом формату.
Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати до истека Уговора.
Члан 6.
Плаћање цене ће се вршити на основу достављеног рачуна и извештаја о пруженим
услугама у року од ____ дана, на рачун Добављача број __________________________ код Банке
______________ (попуњава Понуђач).
Добављач је дужан да рачун пре испостављања Наручиоцу региструје у регистру фактура
који води Управа за трезор, Министарства финансија.
Наручилац има право да у случају немогућности плаћања, а из разлога који не зависе од
воље Наручиоца, плаћање изврши након престанка објективних околности и то у најкраћем
року.
Сва потраживања Добављача по основу овог Уговора, Наручилац може исплатити само
до износа расположивог на одговарајућим буџетским апропријацијама.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 7.
Уговорне стране се обавезују да одмах након закључења уговора одреде лица која ће
бити задужена и одговорна за комуникацију и координацију у вези извршења услуге и за само
извршење услуге.
Уговорне стране су сагласне да се обавеза из става 1. овог члана обавља преко
електронске поште, осим у случају да то захтевају разлози хитности.
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 12 месеци, односно до утрошка финансијских
средстава из члана 5. став 1. овог Уговора и примењује се од дана када га друга уговорна страна
потпише.
У случају да се финансијска вредност Уговора не реализује у року до 12 месеци од дана
почетка примене Уговора, Уговор престаје да важи истеком овог рока.
Члан 9.
Добављач разуме да је уговорена финансијска вредност Уговора из члана 5. став 1.
оквирна, те да ће се плаћање вршити на основу стварно извршених услуга у складу са усвојеном
понудом.
Наручилац није у обавези да утроши уговорену финансијску вредност, нити Добављач
има право на евентуална потраживања и одштетне захтеве према Наручиоцу, због неизвршења
уговора.

Члан 10.
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна или једностраним раскидом
једне од уговорних страна са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног
обавештења о једностраном раскиду.
Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако
Добављач не извршава обавезе на уговорени начин, о чему писаним путем обавештава
Добављача.
Наручилац има право да захтева накнаду штете, и то у случају када Добављач не
извршава предметну услугу на уговорен начин.
Члан 11.
Сви спорови који настану из овог Уговора решаваће се међусобним споразумом
уговорних страна.
У случају немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о оглашавању.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у пет истоветних примерака од којих три примерка задржава
Наручилац, а два примерка Добављач.
Добављач

Наручилац
министар
Вања Удовичић

