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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) с а ч и њ е н е  с у  
 
 

ИЗМЕНE БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  

- УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАМПАЊЕ 

5/2017 

 
 

 Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге организације 

кампање (редни број 5/2017), и то на следећи начин: 

 

1. У делу II („II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА, 

подтачка 2.1., на страни 5/55 КД у ставу 2. алинеја дванаеста мења се и гласи: 

„- обезбеди сарадњу са медијима (радио и телевизија), као и комплетно медијско 

извештавање са сваког догађаја понаособ (најава догађаја, праћење самог догађаја и 

извештавање након реализације догађаја). Потребно је обезбедити медијску покривеност од 

стране минимум 1 ТВ станице, која има покривеност на територији АП Војводине и минимум 1 

радио станице која има покривеност територије Срема. Понуђачи су дужни да као саставни, 

обавезни део своје понуде доставе следеће: 

1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност 

територије АП Војводине, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде 

додељен уговор, у сарадњи са понуђачем обезбедити медијску покривеност свих 

трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и извештавање након 

реализације догађаја) које ће бити одржане у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу и 

Старој Пазови. 

2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност 

територије Срема, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен 

уговор, у сарадњи са понуђачем, обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања 

(најава догађаја, праћење самог догађаја и извештавање након реализације догађаја) у 

Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу и Старој Пазови.“ 

 

2. У делу II („II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА, 

подтачка 2.2., на страни 6-7/55 КД у ставу 2. алинеја десета мења се и гласи: 

„- обезбеди сарадњу са медијима (радио и телевизија), као и комплетно медијско 

извештавање са сваког догађаја понаособ (најава догађаја, праћење самог догађаја и 

извештавање након реализације догађаја). Потребно је обезбедити медијску покривеност од 

стране минимум 1 ТВ станице, која има покривеност територије АП Војводине и минимум 1 

радио станице која има покривеност територије града Новог Сада и околине. Понуђачи су 

дужни да као саставни, обавезни део своје понуде доставе следеће: 

1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност 

територије АП Војводине, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде 

додељен уговор, у сарадњи са понуђачем обезбедити медијску покривеност свих 

трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и извештавање након 

реализације догађаја) које ће бити одржане у средњим школама и на факултетима 
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2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност 

територије града Новог Сада и околине, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да 

понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем, обезбедити медијску покривеност 

свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и извештавање након 

реализације догађаја) у средњим школама и на факултетима.“ 

 

3. У делу VIII („VIII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“), тачка 2. 

Начин подношења понуде, став 6., на страни 43-45/55 КД, ТАБЕЛА 1, ТАБЕЛА 2 и ТАБЕЛА 3 

мењају  се и гласе: „ 

ТАБЕЛА 1 

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде  

2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

(ОБРАЗАЦ БР. 6.1.) 

3 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

4 Образац структуре цене 

5 Образац   трошкова  припреме понуда 
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 

7 Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10. ЗЈН 
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

 8 Модел уговора (попуњен, потписан и печатом оверен) 

  9 Доказе о испуњености додатних услова – финансијски, пословни и кадровски 

капацитет 

10 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, 

копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице) 

11 1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност територије АП Војводине, а 
којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) које ће бити одржане у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу 
и Старој Пазови. 
2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност територије Срема, а којом 
се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем, 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу и Старој Пазови. 

12 1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност територије АП Војводине, а 
којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) које ће бити одржане у средњим школама и на факултетима 
2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност територије града Новог 
Сада и околине, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у 
сарадњи са понуђачем, обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, 
праћење самог догађаја и извештавање након реализације догађаја) у средњим школама и на факултетима 

13 Предлог модела упитника који ће се користити за истраживање на лицу места о 

искуствима деце, односно омладине са насиљем, односно врстама насиља 
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ТАБЕЛА 2 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде  

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

(ОБРАЗАЦ БР. 6.1.) 

 4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА 

ПОДИЗВОЂАЧА (ОБРАЗАЦ БР.6.2.) 

5 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  

6 Образац структуре цене 

 7 Образац трошкова припреме понуде 
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду 

8 Образац изјаве о независној понуди 

9 Образац изјаве на основу чл.79. став 10. ЗЈН 
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

10 Модел уговора (попуњен, потписан и печатом оверен) 

11 Доказе о испуњености додатних услова – финансијски, пословни и кадровски 

капацитет 

12 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 

овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице) 

13 1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност територије АП Војводине, а 
којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) које ће бити одржане у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу 
и Старој Пазови. 
2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност територије Срема, а којом 
се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем, 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу и Старој Пазови. 

14 1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност територије АП Војводине, а 
којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) које ће бити одржане у средњим школама и на факултетима 
2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност територије града Новог 
Сада и околине, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у 
сарадњи са понуђачем, обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, 
праћење самог догађаја и извештавање након реализације догађаја) у средњим школама и на факултетима 

15 Предлог модела упитника који ће се користити за истраживање на лицу места о 

искуствима деце, односно омладине са насиљем, односно врстама насиља 

 

 

ТАБЕЛА 3 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

1 Образац понуде  

2 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА 
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ГРУПЕ ПОНУЂАЧА- НОСИОЦА ПОСЛА (ОБРАЗАЦ БР. 6.3.) 

5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ОБРАЗАЦ БР. 6.4.) 

 6 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
*овај образац мора да се поднесе засебно за сваког члана групе понуђача, укључујући и носиоца посла.  
Овај образац попуњава, потписује и печатом оверава члан групе понуђача на кога се односи изјава. 

7 Образац структуре цене 

8 Образац трошкова припреме понуде 
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду 

9 Образац изјаве о независној понуди 
* овај образац мора да се поднесе за сваког члана групе понуђача понаособ, укључујући и овлашћеног 
представника групе понуђача - носиоца посла 
* овај образац попуњава, потписује и печатом оверава члан групе понуђача на кога се односи изјава 

  10 Образац изјаве на основу чл.79. став 10. ЗЈН 
* подноси се само ако понуђач, односно члан групе понуђача има седиште у другој држави 

11 Модел уговора (попуњен, потписан и печатом оверен) 

12 Доказе о испуњености додатних услова – финансијски, пословни и кадровски 

капацитет 

13 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 

овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице) 

14 1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност територије АП Војводине, а 
којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) које ће бити одржане у Сремској Митровици, Руми, Инђији, 
Иригу и Старој Пазови. 
2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност територије Срема, а којом 
се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем, 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) у Сремској Митровици, Руми, Инђији, Иригу и Старој Пазови. 

15 1. изјаву, односно потврду издату од стране ТВ станице која има покривеност територије АП Војводине, а 
којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у сарадњи са понуђачем 
обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, праћење самог догађаја и 
извештавање након реализације догађаја) које ће бити одржане у средњим школама и на факултетима 
2. изјаву, односно потврду издату од стране радио станице која има покривеност територије града Новог 
Сада и околине, а којом се несумњиво потврђује да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор, у 
сарадњи са понуђачем, обезбедити медијску покривеност свих трибина/предавања (најава догађаја, 
праћење самог догађаја и извештавање након реализације догађаја) у средњим школама и на факултетима 

16 Предлог модела упитника који ће се користити за истраживање на лицу места о 

искуствима деце, односно омладине са насиљем, односно врстама насиља 

.“ 
  

Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Завода за равноправност полова. 

Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да 

понуде сачињавају у складу са Изменама и допунама конкурсне документације. 

 

 


