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На основу члана 12. став 1. тачка 2). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19, у даљем 

тексту: Закон), члана 64. Правилника о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења 

поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења 

набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набaвки друштвених и других посебних 

услуга („Службени лист града Београда” бр. 88/20), припремљена је Конкурсна документација за 

набавку услуге бр. 07/22, Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање 

и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда. 

 

 

Р.Б. САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Страна 

1.  Oпшти подаци о набавци 3/18 

2.  
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, евентуалне 

додатне услуге и слично 
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3.  
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, 

Секретаријат за пољопривреду, Београд, Краљице Марије број 1/XVII, Email 

sekretarijat.poljoprivreda@beograd.gov.rs, www.beograd.rs 

 

 

1. Врста поступка: Чланом 12. став 1. тачка 2) Закона, прописано је да се на куповину времена за 

телевизијско, односно радијско емитовање, односно времена за емитовање програмских 

садржаја, од пружаоца медијских услуга, не примењују одредбе Закона. Набавка услуге куповине 

времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање 

специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда, предвиђена је 

у Списку набавки Наручиоца на које се Закон не примењује за 2022. годину, под редним бројем 

7. 

 

2. Предмет набавке је услуга: Куповина времена за телевизијско емитовање програмског садржаја 

– снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града 

Београда (у даљем тексту: услуга), за потребе Наручиоца. 

 

3. Назив и ознака из општег речника набавке: Куповина времена за телевизијско емитовање 

програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области 

пољопривреде на територији града Београда -  92220000-9 Телевизијске услуге. 

 

4. Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци. 

 

5. Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом Наручиоца за подношење понуда и овом 

конкурсном документацијом. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),  

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ 

 

Пружалац услуге се обавезује да у току важења уговора сними и на свом ТВ програму  емитуje 12 

(дванаест) специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда у трајању 

од 30 минута, са 5 (пет) реприза по снимљеној емисији, по налогу Наручиоца, а у складу са техничком 

спецификацијом. 

Број емисија са репризама, по снимљеној емисији, којe се емитују у току једног месеца, биће одређен у 

складу са потребама Наручиоца. 

Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне техничке и продукционе услове, потребно особље и 

одговарајућа материјално-техничка средства минимално у обиму наведеном у табели: 

 

Р.Б. ОПИС Јед. мере Количина 

 ОПРЕМА   

1. Камера ENG ком. 2 

2. 
Koмлет аудио ENG опрема (микрофон, бубица, 

слушалице) 
ком. 2 

3. Расветно тело сет 1 

 КАДРОВИ   

1. Продуцент ком. 1 

2. Редитељ ком. 1 

3. Новинар ком. 3 

4. Организатор ком. 1 

5. Сниматељ ком. 2 

7. Монтажер ком. 2 

 

Понуђач је у обавези да на свом ТВ програму обезбеди емитовање специјализованих емисија из области 

пољопривреде на територији града Београда, као и да емитовање програма врши професионално, 

стручно, квалитетно, у уговореним роковима, у складу са правилима струке и у духу добре пословне 

сарадње. 

 

Наручилац је у обавези да Понуђачу достави налог у коме ће детаљно назначити врсту снимања и 

емитовања програма и у ком року (терминима) исти треба да буде реализован. 

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Право на учешће у овом поступку набавке има понуђач који испуњава критеријуме за избор који су 

наведени у овој конкурсној документацији. 

 

I  Наручилац ће искључити понуђача из поступка ове набавке ако: 

 

 понуђач не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за 

подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку јавне набавке, за кривично дело које је извршило као члан организоване 

криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе 

положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита 

у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 

кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања 

мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења 

кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске 

утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 

кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
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удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине 

људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; 

 понуђач не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је 

обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, 

укључујући све настале камате и новчане казне; 

 утврди да је понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, повредио 

обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а 

нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с 

одредбама међународних конвенција; 

 ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона, који не може да се отклони другим мерама; 

 утврди да је понуђач покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће 

податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења понуђача, избора понуђача или доделе уговора. 

 

Непостојање основа за искључење понуђач у поступку набавке доказује достављањем потписане изјаве (Образац 3. 

из Конкурсне документације). Наручилац може захтевати од изабраног понуђача да достави доказе о непостојању 

основа за искључење који су издати од стране надлежних органа, у ком случају је избарани понуђач дужан да 

достави тражене доказе у неовереним фотокопијама на начин и у року одређеном у захтеву Наручиоца. 

 

II Понуђач је у обавези: 

- да поседује важећу дозволу за пружање медијске услуге издату од стране надлежног органа – Републичке 

радиодифузне агенције чији је правни следбеник Регулаторно тело за електронске медије, којом се издаје дозвола 

за емитовање телевизијског сигнала према начину дистрибуције: Линеарно-кабл, сателит и ИПТВ, као и дозвола 

за емитовање телевизијског сигнала према Зони покривања: Подручје целе Републике/MUX 1 . 

 

  Доказ: Копија важеће дозволе за пружање медијске услуге издата од стране надлежног органа – 

Републичке радиодифузне агенције чији је правни следбеник Регулаторно тело за електронске 

медије - дозвола за емитовање телевизијског сигнала према начину дистрибуције: Линеарно-кабл, 

сателит и ИПТВ, као и дозвола за емитовање телевизијског сигнала према Зони покривања: Подручје целе 

Републике/MUX 1 . 

 

- да је током 2021. године произвео и емитовао најмање 60% програмског садржаја који обрађује 

теме из области пољопривреде. То подразумева да садржина емитованог програма пружа 

информације које се предузимају у области пољопривредне производње и мерама заштите у овој 

области. 

 

 Доказ: Изјава одговорног лица датa под кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци 

истинити и тачни. 

 

- да је у обрачунској 2020. години остварио минимум укупних пословних прихода у износу од 30.000.000,00 динара 

 

 Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са 

сажетим приказом биланса стања и успеха за 2020. годину или Биланс стања и Биланс успеха за 

претходну 2020. годину. 

 

- да има искуства у снимању и реализовању специјализованих емисија 

 

 Доказ: Списак снимљених и реализованих специјализованих емисија у периоду од претходних 2 

(две) године од дана истека рока за подношење понуда дат у форми Изјаве одговорног лица под 

кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци истинити и тачни. 

 

- да располаже одговарајућом покретном и непокретном ТВ техником, наведеном у одељку II Техничке 

карактеристике (спецификација) Конкурсне документације. 

 

 Доказ: Пописна листа или књиговодствене картице основних средстава или рачун или уговор о 
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набавци (куповини) или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о послузи за покретну 

и непокретну ТВ технику. 

 

- да има ангажован одговарајући број радника који је наведен у одељку II Техничке карактеристике (спецификација) 

Конкурсне документације, а по основу уговора о раду (на одређено или неодређено време) или уговора ван радног 

односа. 

 

 Доказ: копија М обрасца или копија уговора о раду, као доказ о радном односу код понуђача на 

одређено или неодређено време или копије уговора о обављању привремених и повремених 

послова или копије уговора о допунском раду или копије уговора о делу или др. 

 

III НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА:  

 

Понуђач испуњеност критеријума који су наведени у одељку III, пододељку I и II доказује Изјавом о 

испуњености критеријума за избор понуђача (образац 3 Конкурсне документације). 

Наручилац може пре закључења уговора да захтева од понуђача који је доставио најповољнију понуду 

да у примереном року, достави доказе о испуњености критеријума за избор, у неовереним копијама. 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

 

Уколико две или више понуда имају исту укупну најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће 

изабрана извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача који имају исте најниже понуђене цене, исписати на одвојеним папирима, који су 

исте величине и боје, те ће све те папире пресавијене на исти начин ставити у провидну кутију одакле 

ће извући све папире, а Понуђачу чији назив буде на првом извученом папиру ће бити додељен уговор.  

Наручилац ће позвати понуђаче да присуствују поступку жребања, а поступак ће се спровести и уколико 

уредно позван понуђач не присуствује поступку жребања. 

О поступку жреба биће сачињен записник и исти ће бити достављен понуђачима. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на обрасцима из Конкурсне 

документације, јасна и недвосмислена.  

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на 

српски језик, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском 

језику. 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда се припрема на обрасцима, моделу уговора, који су саставни део Конкурсне документације, а у 

зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног 

потписа одговорног/овлашћеног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим 

на самим обрасцима. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању 

понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуде морају бити достављене у затвореној коверти или кутији, на адресу Наручиоца: Град Београд, 

Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, ул. Краљице Марије број 1/XVII, 

писарница, најкасније до 01.03.2022. године, до 12:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
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УСЛУГЕ КУПОВИНЕ ВРЕМЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКО ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ 

САДРЖАЈА – СНИМАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА број набавке 07/22, – НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте, односно кутије, назначити назив и адресу понуђача, контакт телефон, као и име и 

презиме особе за контакт. 

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и иста ће бити враћена понуђачу, неотворена. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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. Уколико је 

понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему Наручилац ће навести датум и време пријема понуде. 

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 

на који је поднео основну понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који 

је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ 

ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ КУПОВИНЕ ВРЕМЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКО ЕМИТОВАЊЕ 

ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА – СНИМАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ 

ЕМИСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА број 

набавке 07/22, – НЕ ОТВАРАТИ“.  

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 

више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду:  

 самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

 са подизвођачем (понуђач који извршење набавке делимично поверава подизвођачу) и  

 као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку). 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде ће бити јавно отворене 01.03.2022. године у 12:30 часова, у просторијама Секретаријата за 

пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, ул. Краљице Марије број 1, спрат број XVII, 

канцеларија број 1709. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење 

мора бити потписано од стране одговорног лица понуђача, са назнаком да се односи на предметну 

набавку. 

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Понуда мора да садржи следећу документацију (доказе и обрасце): 

 

 Образац 1 - Образац понуде 

 Образац 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  

 Образац 3 - Изјава о испуњености критеријума за избор понуђача 

 Образац 4 - Овлашћење за попуњавање и наплату менице за озбиљност понуде, са оригинал 

сопственом бланко меницом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом 

са сајта НБС, као доказом да је меница регистрована. 

 Модел уговора. 
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НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 

Конкурсној документацији (укључујући и модел уговора) потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у Конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу, који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде Овлашћење за попуњавање и наплату менице попуњава и 

потписује члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења. 

 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна, у складу са чланом 25. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 

95/2018, 91/2019 и 109/2021). 

 

Образац понуде  

Понуђач је дужан да попуни Образац понуде. Образац понуде садржи податке о наступу понуђача, 

основне податке о понуђачу, рок важења понуде, број и датум понуде, цену и остале податке релевантне 

за закључење уговора. 

У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под 

бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2. и 3. навести податке о 

члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно 

број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде. 

Образац мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног лица. 

 

Образац структуре понуђене цене   

Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац структуре понуђене цене. 

 

Овлашћење за попуњавање и наплату менице за озбиљност понуде  
Понуђач је дужан да попуни и потпише Овлашћење за попуњавање и наплату менице.  

 

Изјава о испуњености критеријума за избор понуђача 

Понуђач је дужан да потпише Изјаву. 

 

Модел уговора  

Понуђач попуњава и потписује модел уговора. 

Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата све 

елементе Модела уговора. 

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача.  

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу. У моделу уговора потребно је навести и део 

предмета набавке који ће понуђач  извршити преко подизвођача.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе назив и 

седиште подизвођача. 
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Уколико уговор буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај 

подизвођач ће бити наведен и у уговору.  

Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

III Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

  

У прилогу Обрасца понуде група понуђача је дужна да достави споразум којим се понуђачи из групе 

понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење набавке. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави Изјаву о испуњености критеријума за избор понуђача. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде је 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

ВАЛУТА 

 

Цене се у поступку набавке исказују у динарима (РСД), по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Цена укључује све друге пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Наручилац не прихвата аванс. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

За обезбеђење испуњења обавезе у поступку набавке, понуђачи су у обавези да у понуди доставе 

оригинал сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, оверену у складу са статусном документацијом 

и потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и 

листингом са сајта НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и 

Овлашћењем за попуњавање и наплату менице – Меничним овлашћењем (Образац 5), овереним у складу 

са статусном документацијом и потписаним оригиналним потписом од стране лица које је потписало 

меницу, насловљеним на Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за пољопривреду, 

Београд, Краљице Марије број 1/XVII, у износу од 5% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са 

роком важности 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења (бланко менице) за озбиљност понуде 

сматраће се битним недостатком понуде. 

 

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде у року важења 

понуда, не достави доказе за избор понуђача, неосновано одбије да закључи уговор,  односно за 

извршење уговора у складу са захтевом из Конкурсне документације. 
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Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће 

враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Ако у току поступка доделе уговора, истекне рок важења средства финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде, понуђач који продужи важење понуде дужан је да продужи и важење средства 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, најкасније пре дана истека важећег средства 

финансијског обезбеђења. 

Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи важење средства финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде све док исто не буде замењено средством финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

Понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу, 2 оригинал сопствене 

бланко менице, оверене у складу са статусном документацијом и потписане оригиналним потписом, са 

копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за 

регистрацију) као доказом да су менице регистроване и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница, 

овереним у складу са статусном документацијом и потписаним оригиналним потписом од стране лица 

које је потписало менице, у укупном износу од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са 

роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, Овлашћење за попуњавање и наплату меница остаје 

на снази.  

Менице морају бити потписане оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица 

за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно 

потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника). 

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим 

уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, наручилац ће активирати 

наведено средство финансијског обезбеђења. 

По извршењу уговорених обавеза изабраног понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла ће на захтев понуђача бити враћено. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

Наручилац је дужан да чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди, који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве, понуђач означио у понуди. Наручилац 

је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: 

"ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора 

бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  

Наручилац чува, као пословну тајну, имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног за 

отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац  може  да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача исправити рачунске грешке у поднетој понуди. У случају 

несагласности јединичне и укупне цене, корекција ће бити извршена према јединичној цени, а у случају 

несагласности износа наведених у бројкама и словима, примат се даје износу наведеном словима. 

 

ЗАШТИТА ПРАВА 
Поступак заштите права регулисан је одредбама Закона о јавним набавкама. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, на адресу Наручиоца: електронске поште е-

mail:sekretarijat.poljoprivreda@beograd.gov.rs ), сваког радног дана, од понедељка до петка, у времену од 

07:30 до 15:30 часова. 

Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. 
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Образац 1 

 

Набавка услуге број 07/22 

КУПОВИНА ВРЕМЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКО ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА – 

СНИМАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број:_____________________  од ___________године 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА 

Назив Понуђача   

Адреса Понуђача  

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун понуђача  

Матични број понуђача  

Порески број понуђача (ПИБ)  

ПДВ број   

Уписан у Регистар понуђача (заокружити) ДА               НЕ 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив члана групе/подизвођача  

Адреса   

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун   

Матични број   

Порески број (ПИБ)  

ПДВ број   

Уписан у Регистар понуђача (заокружити) ДА               НЕ 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив члана групе/ подизвођача  

Адреса   

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун   

Матични број   

Порески број (ПИБ)  

ПДВ број   

Уписан у Регистар понуђача (заокружити) ДА               НЕ 

Укупна цена  без ПДВ-а:  
 

ПДВ (номинално):   
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* У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под 

бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о 

члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број 

подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде. 

**Образац попунити и потписати. 

Укупна цена са ПДВ-ом:  
 

Цена мора да укључи све друге пратеће и зависне трошкове, које понуђач има у реализацији набавке. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање ће се вршити по извршењу сваке појединачне услуге - снимљене и емитоване специјализоване  

емисије са 5 (пет) реприза, по захтеву наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног 

рачуна.  

Као дан пријема рачуна сматраће се датум, који се налази на пријемном штамбиљу наручиоца. 

Наручилац не прихвата аванс. 

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити по извршењу сваке појединачне услуге -снимљене 

и емитоване емисије са припадајућим репризама, по захтеву наручиоца из члана 2. овог уговора, а на 

основу достављеног рачуна Пружаоца услуге, са доказима у електрноској и писаној форми о 

снимљеним и емитованим специјализованим емисијама, са репризама, из члана 2. овог уговора, у року 

од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна.  

 

Рок важења понуде је 30 (тридест) дана од дана јавног отварања понуда.  

Образац структуре понуђене цене и Tехничке карактеристике (спецификације) су саставни делови 

Обрасца понуде. 

 

Понуђач  наступа (заокружити): 

1. САМОСТАЛНО 

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ГРУПА ПОДНОСИЛАЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

                                                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

Датум:_________________      

                                                                                                                            _________________________ 
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Образац 2 

Набавка услуге број 07/22 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Куповина времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области 

пољопривреде на територији града Београда 

 

Р
ед

. 
б

р
. 

 

Опис услуге 

Количина  

Јединична 

цена емисије 

са  5 (пет) 

реприза, по 

снимљеној 

емисији без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена емисије са  

5 (пет) реприза, 

по снимљеној 

емисији са 

ПДВ-а 

Укупна 

понуђена цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

понуђена цена са 

ПДВ-ом 

I II III IxII=IV IxIII=V 

1 

Куповина времена за телевизијско 

емитовање програмског садржаја – 

снимање и емитовање специјализованих 

емисија из области пољопривреде на 

територији града Београда 

12 емисија са 5 

(пет) реприза, 

по снимљеној 

емисији 

 

   

УКУПНО: 

 

 

без ПДВ-a 

 

 

са ПДВ-ом 

 

 

без ПДВ-а 

 

 

са ПДВ-ом 

 

Напомена: Обим услуга у обрасцу структуре цене је фиксан за време важења уговора и нису дозвољена одступања од уговорених количина, тако да  

се укупно уговорена вредност не може премашити.  

 

Датум 

________________________ 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

_____________________________ 
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Образац 3 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да на страни понуђача 

______________________________________________________ (назив понуђача) не постоје основи за 

искључење који су наведени у конкурсној документацији за набавку услуге број 07/22 - Kуповинa 

времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих 

емисија из области пољопривреде на територији града Београда, као и да понуђач испуњава захтеване 

критеријуме за избор из одељка III, пододељка II Конкурсне документације за наведену набавку. 

 

 

На захтев Наручиоца изабрани понуђач доставља доказе наведене у одељку III, пододељку I и II 

Конкурсне документације, а одређене у захтеву наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Место и датум                   Понуђач 

 

 ________________                                            __________________ 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, доставља се засебна изјава сваког члана групе. 

Уколико наступа са подизвођачем, понуђач доставља изјаву о испуњености кртитеријума за 

подизвођача. 
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Образац 4 

Набавка услуге број 07/22 

 

Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање 

специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда. 

 

Овлашћење за попуњавање и наплату менице - за озбиљност понуде 

 

ДУЖНИК:____________________________________  
                                                                  (назив и адреса) 

МАТИЧНИ БРОЈ____________________________________ 

 

ПИБ: ____________________________________ 

 

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ  БАНКЕ:___________________________________________ 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _____________________________________ 
                                                                                                                             (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)       
                                                                   

ИЗДАЈЕ 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И НАПЛАТУ МЕНИЦЕ-МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице- 

 

 

КОРИСНИК: Град Београд - Градска управа града Београда – Секретаријат за пољопривреду, (у 

даљем тексту: Поверилац) 

 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број менице), 

као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку набавке услуге, број 

07/22 – Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање 

специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда.  

 

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а, што номинално износи___________________________динара, 

(словима:________________________________________динара), без протеста и трошкова, вансудски 

у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист 

Повериоца.  

 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 

као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 

нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. 

 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника, и других промена од значаја за правни промет. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана од дана јавног отварања понуда.    

 

Датум издавања овлашћења     Дужник – издавалац менице 

________________________     ________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 

 

1. Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за пољопривреду, 

Београд, Краљице Марије број 1/XVII, кога заступа в.д заменика начелника Градске 

управе града Београда - секретар Секретаријата за пољопривреду Саво Павичић 

  (у даљем тексту:Наручилац)  и 

 

2. _____________________________________________МБ ______________, ПИБ 

________________кога заступа ________________  (у даљем тексту: Пружалац услуге) 

 

(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе понуђача) 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да Наручилац има потребу за куповином времена за телевизијско емитовање, односно времена 

за емитовање програмског садржаја; 

 да је чланом 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), 

прописано да се на куповину времена за телевизијско, односно радијско емитовање, односно 

времена за емитовање програмских садржаја, од пружаоца медијских услуга, не примењују 

одредбе Закона;  

 да је Наручилац донео Списак набавки на које се закон не примењује за 2022. годину, а којим је 

предвиђена набавка: Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – 

снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града 

Београда. 

 да је Пружалац услуге на Позив Наручиоца доставио Понуду бр.___ од ______године заведену 

код Наручиоца под бр._____ ____ од _______године. 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – 

снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града 

Београда у оквиру програма Пружаоца услуге, у свему у складу са Позивом за подношење понуда, 

Конкурсном документацијом Наручиоца и прихваћеном понудом Пружаоца бр._______од 

________________године (у даљем тексту: Понуда), заведеном код Наручиоца под бр. ___________од 

__________године (попуњава Наручилац), а који чине саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Пружалац услуге се овим уговором обавезује да у току важења уговора сними и на свом ТВ 

програму емитује 12 специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града 

Београда, са 5 (пет) реприза, по снимљеној емисији, по налогу Наручиоца, а у складу са Техничком 

спецификацијом из Конкурсне документације. 

 

Члан 3. 

Вредност снимања и емитовања програмског садржаја, једне емисије, са 5 (пет) реприза, по 

снимљеној емисији из члана 2. овог уговора износи  __________(словима:            )_________ динара, 

без ПДВ-а и _________________(словима:                 ) динара, са ПДВ-ом. 

Укупно уговорена вредност из члана 2. овог уговора, за период важења Уговора износи 

___________________ (словима: _________________________________________) динара, без ПДВ-а, 

односно ______________________динара са ПДВ-ом. 

Уговорне стране сагласно констатују да су уговорене јединичне цене фиксне и непроменљиве 

до коначног извршења уговорене обавезе. 
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Члан 4. 

Пружалац услуге се обавезује да на свом ТВ програму обезбеди термине за емитовање 

специјализованих емисија са репризама из члана 2. овог уговора.  

Пружалац услуге се обавезује да обезбеди све неопходне техничке и продукционе услове, 

потребно особље и одговарајућа материјално-техничка средства у циљу успешног снимања и 

реализације специјализованих емисија из члана 2. овог уговора. 

 

Члан 4а. 

 

У случају да Пружалац услуге ангажује подизвођача, Пружалац услуге у потпуности одговара 

Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио 

подизвођачу: “______________________________________________________________”, из 

__________________________, ул.______________________, бр. ___________. 

 

Пружалац услуге ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих 

обавеза:________________________________________________________________________. 

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити по извршењу сваке појединачне услуге, по 

захтеву наручиоца, из члана 2. овог уговора, а на основу достављеног рачуна Пружаоца услуге, са 

доказима у електронској и писаној форми о снимљеној и емитованој специјализованој емисији, са 

репризама, из члана 2. овог уговора, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  

Као дан пријема рачуна сматраће се датум, који се налази на пријемном штамбиљу наручиоца. 

 

Члан 6. 

Уколико Пружалац услуге из неоправданих разлога, прекине са пружањем услуге, одустане од 

даљег извршења услуге или уколико квалитет пружених услуга не буде у складу са потписаним 

Уговором, Наручилац услуге има право да једнострано раскине овај Уговор без било каквих даљих 

обавеза према Пружаоцу. 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге достави налог у коме ће детаљно назначити врсту 

емитовања програма и рок (термин) за снимање и реализацију програма. 

Пружалац услуге се обавезује да сваку емисију по извршеном снимању и монтажи, а пре 

емитовања достави Наручиоцу на ауторизацију, односно одобрење. 

Пружалац услуге задржава право да у изузетним случајевима емитује на својим програмима 

репризе снимљених специјализованих емисија и у другим терминима од оних који су у налогу дати и 

о томе благовремено обавести Наручиоца. 

 

Члан 8. 

Пружалац услуге се обавезује да снимање и емитовање специјализованих емисија из члана 2. 

овог уговора врши професионално, стручно, квалитетно, у уговореним роковима, у складу са 

правилима струке и у духу добре пословне сарадње. 

 

Члан 9. 

Пружалац услуге је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу, 2 

оригинал сопствене бланко менице, оверене у складу са статусном документацијом и потписане 

оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта 

НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да су менице регистроване и Овлашћењем за попуњавање 

и наплату меница, овереним у складу са статусном документацијом и потписаним оригиналним 

потписом од стране лица које је потписало менице, у укупном износу од 10% од уговорене вредности 

без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у 

целости.  
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У случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

 

Члан 10. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, Овлашћење за попуњавање и наплату меница 

остаје на снази.  

Менице морају бити потписане оригиналним потписом (не може факсимил) од стране 

овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за 

колективно потписивање, као и на депо картону, морају бити најмање два потписника). 

 

Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, са роком важности до 

финансијског испуњења Уговора, а најкасније до 31.12.2022. године. 

 

Члан 12. 

Уговор престаје да важи и пре истека рока на који је закључен у следећим случајевима: 

 споразумом уговорних страна; 

 једностраним раскидом било које уговорне стране, уколико се друга уговорна страна не 

придржава одредаба овог Уговора, са отказним роком од 7 (седам) дана од дана достављања 

обавештења о једностраном раскиду Уговора; 

 у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

 

Члан 13. 

На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима и други важећи прописи релевантни за реализацију предмета уговора. 

 

Члан 14. 

У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 

3 (три) примерка. 

 

                    Пружалац услуге                    Наручилац 

 

_______________________________              _________________________________    

                  

 


