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ЈНМВ 1/2013 

Садржај: 
 

1. Увод 
2. Позив за подношење понуда 
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
4. Карактеристике предмета ЈНМВ  
5. Подаци о понуђачу ( Образац 1. ) 
6. Изјава о испуњености услова 
7. Изјава о независној понуди 
8. Образац понуде по јавној набавци мале вредности број  1/2013 
9. Модел уговора 
       
 

I  УВОД 
 
 
 1.  Извор средстава 
 
 Средства за ЈНМВ услуга израдe документа: Програм развоја кампинга као 
туристичког производа обезбеђена су из буџета Републике Србије на основу конкурса 
Сектора за туризам - Министарство привреде. 

 Процењена вредност ЈНМВ је око 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 2. Подобни понуђачи 
 

Право на учешће у поступку имају домаћи и страни понуђачи. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији;  

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
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Понуђач као саставни део конкурсне документације мора поднети и изјаву о 
независној понуди. Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању 
својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

3. Критеријум за оцењивање понуде 

 Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 
 4. Трошкови везани за понуде 
 
 Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, 
без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не. 

  Уколико се не дају сви подаци које захтева конкурсна документација или понуда не 
одговара конкурсној документацији у сваком погледу, таква понуда ће бити одбијена. 

 
 5. Исправка конкурсне документације 
 
 У било ком моменту, пре крајњег рока за достављање понуда, Наручилац може из 
било ког разлога, било на сопствену иницијативу  или као одговор на објашњење тражено 
од стране потенцијалног понуђача, да измени конкурсну документацију путем исправке. 

 Сви потенцијални понуђачи који су примили конкурсну документацију по којој ће 
двати понуде, биће обавештени о таквој исправци путем дописа или факса. 

 Наручилац може, на основу своје сопствене одлуке, продужити рок за достављање 
понуда да би потенцијалним понуђачима дао довољно времена да узму у обзир дату измену 
приликом припреме својих понуда. 
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II. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
  

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Наручилац позива 
понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом,  у 
поступку јавне набавке мале вредности -  набавке услуга. 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом 
и понуђачи морају да испуњавају све услове за учешће у поступку ЈНМВ. 

1. Наручилац је Кампинг асоцијација Србије, Македонска 22, Београд, 
www.camping.rs. 

2. Предмет ЈНМВ је услуга израдe документа: Програм развоја кампинга као 
туристичког производа (са анализама, бенчмаркингом, дефинисањем упоришта - 
стратегија и конкурентност, развојним моделом, акционим планом, а у складу са 
смерницама датим Законом о туризму и одговарајућим Правилником). 

3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

4. Понуда се припрема у складу са конкурсном документацијом. 

5. Понуђачи подносе понуде са оригиналном документацијом у затвореним ковертама, 
са назнаком назива и адресе наручиоца и броја набавке, поштом или лично на 
адресу: Кампинг асоцијација Србије, Македонска 22, Београд, са назнаком «Не 
отварај – понуда за ЈНMВ1/2013 – може да се отвори само комисијски«. На полеђини 
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име особе 
за контакт. 

6. Рок за подношење понуде је 8 дана од достављања позива. Благовременим ће се 
сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније последњег дана 
наведеног рока до 12,00 часова по локалном времену. Уколико рок истиче на дан  
који је нерадан или дан државног празника, као последњи дан наведеног рока  ће 
се сматрати први следећи радни дан до 12,00 часова по локалном времену. 
Отварање понуда извршиће се истог дана у 14,00 часова. 

a. Свака понуда коју Наручилац прими после крајњег рока за достављање 
понуда, биће одбачена и неотворена враћена понуђачу; 

b. Незапечаћене и некомплетне понуде као и понуде које нису у складу са 
позивом и конкурсном документацијом, неће бити разматране, односно исте 
ће се одбити; 

c. Важност понуде мора да буде 60 дана од дана достављања. 
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7. Отварање понуда обавиће се последњег дана рока за достављање понуда односно 
20.09.2013. године у 14,00 часова, у просторијама Наручиоца, уз присуство 
овлашћених представника понуђача који жели да присуствује отварању (што се 
доказује писменим овлашћењем које се уручује  Комисији). 

У поступку отварања понуда биће објављена имена понуђача, понуђене цене и  
детаљи које наручилац може сматрати прикладним за објављивање.  

8. Наручилац ће водити записник о поступку отварања понуда и исти ће садржати 
информације објављене присутнима. Копија овог записника ће бити достављена 
присутним овлашћеним представницима понуђача и осталим понуђачима који су 
поднели понуду у законском року. 

9. Наручилац ће доделити уговор понуђачу за чију понуду утврди да је  најнижа 
понуђена цена. 

a. Одлука о додели уговора о ЈНМВ биће донета у року од 3 дана од дана 
отварања понуда. 

b. Наручилац ће обавестити изабраног понуђача да је његова понуда 
прихваћена. Обавестиће одмах све остале понуђаче да њихове понуде нису 
прихваћене. 

c. Понуђач чија је понуда прихваћена, дужан је да са Наручиоцем потпише 
уговор у року од 8 дана oд истека рока за подношење захтева за заштиту 
права.  

10. Лице за контакт је генерални секретар Кампинг асоцијације Србије, Владимир 
Стојановски. 

11. Додатне информације о наручиоцу можете пронаћи код Агенције за привредне 
регистре, Бранкова 25, Београд или на следећем линку: 
http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/AssociationBusinessData.aspx?Beid=4
503341&rnd=C26A068CA77CDC6B01FFBE3C78374829101B5A9E 

 
 

http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/AssociationBusinessData.aspx?Beid=4503341&rnd=C26A068CA77CDC6B01FFBE3C78374829101B5A9E
http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/AssociationBusinessData.aspx?Beid=4503341&rnd=C26A068CA77CDC6B01FFBE3C78374829101B5A9E
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III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 1. Упутство о начину попуњавања образца понуде 
 
 Понуду треба одштампати или читко написати неизбрисивим мастилом и исту треба 
да потпише понуђач, особа или особе са овлашћењем за потписивање у име понуђача.  

 Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће 
само ако су исти парафирала овлашћена лица. 

 2. Језик понуде 
 
 Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и 
наручилац биће на српском језику. 
 

3. Подаци о обавезној садржини понуде 
 
 Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе: 

1) попуњен, потписан и печатом оверен образац бр. 1. 
2) изјава о испуњености услова 
3) изјаву о независној понуди 
4) попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде 
5) попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора 
 

 Неће се сматрати исправном понудом она понуда која не садржи све потребне 
документе. 

 Наручилац задржава право да прихвати или одбије сваку понуду, да стави ван снаге 
поступак и одбије све понуде у било ком моменту пре закључења уговора. 

 Наручилац ће у случају да донесе одлуку о одбијању свих понуда ту одлуку писмено 
образложити, посебно наводећи разлоге одбијања. 

  
 
 
 
ЈНМВ 1/2013                                         Генерални секретар 
 

                                                                                            
            
____________________ 

                                                                        Владимир Стојановски 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈНМВ-  
НАБАВКЕ УСЛУГА ИЗРАДE ДОКУМЕНТА: ПРОГРАМ РАЗВОЈА КАМПИНГА КАО 

ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА 
 
 

 

Услуга израдe документа: Програм развоја кампинга као туристичког производа која 
је предмет ЈНМВ 1/2013 је услуга израдe документа Програм развоја кампинга као 
туристичког производа, са анализама, бенчмаркингом, дефинисањем упоришта - 
стратегија и конкурентност, развојним моделом, акционим планом, а у складу са 
смерницама датим Законом о туризму и одговарајућим Правилником. 

Програм развоја кампинга као туристичког производа треба да обухвати анализу 
расположиве планске документације у туризму у циљу претходног сагледавања 
потенцијала развоја кампинга, анализу економских и других перформанси, анализу 
расположивих стратешких и развојних планова на изабраним локацијама, евалуацију 
атракцијске основе и анализа потенцијалних микролокација за развој кампинга, преглед 
постојећих развојних пројеката и иницијатива на предметном подручју из области туризма 
или повезаних делатности, процену тржишног потенцијала развоја кампинга, приказ 
примера добре праксе, дефинисање конкурентске стратегије и развојног модела, 
евалуацију финансијских и економских ефеката изабраних пројеката и укупног утицаја 
развоја кампинга у Србији према Програму развоја туристичког производа и дефинисање 
акционог плана. 
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  ЈНМВ 1/2013 
 
 

Образац број 1. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 
 
 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Шифра делатности:  

Одговорна особа ( потписник уговора ):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Електронска пошта:  

Текући рачун:  

Порески идентификациони број ( ПИБ ):  

 
 

 
 
 
Датум: _____________ године 
                                                         
 
 
 
 
 
        
                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  
                                                                                              
                                                                                              ___________________ 
                                                                М.П.                               
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                       ЈНМВ 1/2013 
 
 
 

 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

испуњавам услове утврђене конкурсном документацијом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Потпис овлашћеног лица 
 

М.П.                  ___________________ 
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 ЈНМВ 1/2013 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 Овом изјавом као понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 
да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Потпис овлашћеног лица 
 

М.П.                  ___________________ 
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ЈНМВ 1/2013 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  1/2013 

 

Назив понуђача: ______________    _  

Адреса: ________________________ 

Телефон:_______________________ 

Контакт особа: __________________ 

Датум достављања понуде: _______ 

Број понуде: ____________________ 

 
УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 

Редни 
бр. 

Назив  услуге 

 
Количина 

Јединична 
цена  

( без ПДВ-а,  
у дин.) 

Јединична 
цена  

( са ПДВ-ом,  
у дин.) 

1. 

Услуга израдe документа Програм 
развоја кампинга као туристичког 
производа, са анализама, 
бенчмаркингом, дефинисањем упоришта 
- стратегија и конкурентност, развојним 
моделом, акционим планом 

1 

  

 

Укупна понуђена цена без ПДВ је                            динара. 

Износ ПДВ  је                             динара. 

Укупна понуђена цена са ПДВ је                                     динара. 

Понуда важи (најмање 60 дана)                 дана од дана отварања понуда. 

 
 
 

                 Потпис овлашћеног лица 
 

М.П.           ______________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 

Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом модел уговора, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела уговора. 

Наручилац задржава право на евентуалне исправке, измене или допуне текста 
уговора које не могу бити контрадикторне условима из конкурсне документације, при чему 
могу бити повољније за наручиоца. 

У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора, 
сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне документације и таква понуда ће 
се сматрати неисправном, односно биће одбијена. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗРАДE ДОКУМЕНТА: ПРОГРАМ РАЗВОЈА КАМПИНГА КАО 

ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА 
 
 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1. Кампинг асоцијација Србије, Македонска број 22, Београд, коjу заступа генерални 
секретар, Владимир Стојановски ( у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ ), и 

2.                           (назив),                        (улица и број) кога заступа                       
(позиција и име и презиме заступника) ( у даљем тексту ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ).  

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Пружалац услуга дао најповољнију понуду у 
спроведеној процедури јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1/2013 у складу са Законом 
о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012).   

Саставни део Уговора чине следећи елементи понуде: 

 Подаци о понуђачу (Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 1 из Конкусне 
документације) – Прилог 1; 

 Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде по јавној набавци мале 
вредности број  1/2013 – Прилог 2; 

 Карактеристике предмета ЈНМВ – Прилог 3. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора услуга израдe документа: Програм 
развоја кампинга као туристичког производа (у даљем тексту: услуга) у свему према 
карактеристикама услуга које као прилог чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга на име цене за услугу из члана 2. овог 
Уговора, плати                        динара без ПДВ, односно                  динара са ПДВ, на рачун 
број                              код                       банке.                                                             
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Члан 4. 

Пружалац услуга се обавезује да услугу која је предмет овог уговора испоручи наручиоцу у 
року од 75 дана од потписивања уговора, односно најкасније до 9.12.2013. године. 

 

Пружалац услуга се обавезује да у случају потребе, а на захтев Наручиоца благовремено 
доради или прилагоди услугу из члана 2. овог Уговора. 

 

Пружалац услуга се такође обавезује да ће уговорну обавезу из члана 2. овог Уговора 
благовремено извршити.  

 

Члан 5. 

Одредбе овог уговора могу се мењати само уз писану сагласност уговорних страна.  

 

Члан 6. 

На питања која нису регулисана одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу 
ову материју. 

                                                       

Члан 7. 

Све евентуалне спорове настале током реализације Уговора уговорне стране ће решавати 
споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду. 

 

Члан 8. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка по 2 (два) за сваку уговорну 
страну.  

 
 
 
    
   ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                     ЗА НАРУЧИОЦА 
                                   
               

                                                                                          
Владимир Стојановски, 
  генерални секретар 

 


