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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
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услова („Сл. гласник РС” бр.29/2013 и „Сл. гласник РС” бр.104/2013), Одлуке о 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Управа Градске општине Барајево 
Адреса: Светосавска бр.2, 11460 Барајево 
Интернет страница: www.barajevo.org.rs одакле можете преузети конкурсну 
документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. VI 03 404-19/2015 су радови– инвестиционо одржавање 
просторија архиве ГО Барајево  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт:  Јелена Јанковић, служба за јавне набавке 
Е - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs  

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. VI 03 404-19/2015 су радови – инвестиционо 

одржавање просторија архиве ГО Барајево, извођење радова описаних у Уредби о 
класификацији делатности, сектор F – грађевинарство, 43.3 – Завршни 
грађевинско-занатски радови, 43.21 – Постављање електричних инсталација 

( Уредба о класификацији делатности (Сл. Гласник РС 54/2010)) 
 
- Oзнака из општег речника набавки: 
  45000000 – грађевински радови  
  45111100 – радови на рушењу 
  45320000 – изолациони радови 
  45430000 – Радови на постављању подних и зидних облога 
  45400000 – Завршни грађевински радови 
  45310000 -  радови на увођењу електричне инсталације 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-19/2015 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА АРХИВЕ ГО БАРАЈЕВО 
 

4/55 

  

 

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА И СЛ. 
1. Врста радова: инвестиционо одржавање просторија архиве ГО Барајево  

2. Квалитет 
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати 

стандардима. Понуђачи су у обавези да доставе фотокопију сертификата ИСО 

9001 за систем управљања квалитетом. 

3. Количина и опис радова 
А. Архитектонско-грађевински радови 
 

I Рушење и демонтаже: 

1. Демонтажа постојећих металних врата  заједно са 
штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на 
камион и одвести на депонију. 
Обрачун по комаду врата.   
једнокрилна дим90/180 цм ком 1 
једнокрилна дим 100/180 цм ком 2 
двокрилна дим 140/180 цм ком 1 

2. Демонтажа постојећих металних прозора. 
Демонтиране прозоре склопити, утоварити на 
камион и одвести на депонију. 
Обрачун по комаду прозора.   
двокрилни дим 120/70 цм ком 4 

3. Демонтажа постојећих дрвених преграда ~дим 
180/205 цм у ходничком простору, на крајевима 
ходника, заједно са вратима и штоком. Демонтиране 
преграде склопити, утоварити на камион и одвести 
на депонију. Обрачун по м2. м2 8,86 

4. Демонтажа пластичне ламперија са плафона, 
заједно са подконструкцијом. Након демонтаже, шут 
прикупити, утоварити на камион и одвести на 
депонију. Обрачун по м2. м2 54,36 

5. Обијање старог малтера захваћеног капиларном 
влагом до здраве опеке са чишћењем фуга. Са 
спољних зидова малтер обити до плафона. Са 
унутрашњих зидова висина обијања је 70 цм. Шут 
прикупити, скупити, утоварити на камион и одвести 
на депонију. Обрачун по м2. м2 183,92 
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II Грађевински радови: 

1. Набавка материјала, транспорт и малтерисање  
зидова продужним малтером у два слоја, након 
израде хидроизолације. Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт 
радити продужним малтером од просејаног шљунка 
јединице. Подлогу поквасити, нанети слој малтера и 
нарезати га. Други слој справити са ситним чистим 
песком и пердашити уз квашење и глачање. 
Омалтерисане површине морају бити равне без 
преломе и таласа а ивице оштре и праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У 
цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м2 омалтерисане површине. м2 183,92 

III Изолатерски радови: 

1. Набавка материјала и израда подне хидроизолације 
у сутеренским просторијама архиве и ходничком 
простору.   

1.1. Чишћење бетона и санација евентуалних 
пукотина у плочи и израда холкела 
водонепропусним малтером Хидростоп кит или 
слично. Евентуалне пукотине у плочи санирамо тако 
што их продубимо и проширимо довољно да у њих 
можемо напунити Хидростоп кит или слично. 

  

1.2. Израда подне хидроизолације водонепропусним 
премазом Хидростоп 94 уз додатак 2кг 
компоненте Хидростоп акрил или слично. Изолацију 
извести у два унакрсна премаза а све према упутству 
произвођача.   

1.3. Израда заштите хидроизолације. На осушену 
хидроизолацију премазати прајмер Кемагрунд А или 
слично разређен са водом 1:2. Након сушења прајмера 
разлити масу Линеа 811 у слоју 1 до 2 мм, све по 
упутству произвођача.  
Обрачун по м2 пода. м2 158,06 
2. Набавка материјала и израда хидроизолације 
зидова у сутеренским просторијама архиве и 
ходничком простору, у спољашњим зидовима до 
висине коте терена а у унутрашњим до висине 
капиларне влаге.   
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2.1. Припрема подлоге - зидова изравнањем фуга. 
Малтер направити на следећи начин: песак и 
цемент у односу 1:3 уз мешање са емулзијом 
Kemacryl или слично која је претходно разређена са 
водом у односу 1:3. 

  

2.2. Израда хидроизолације зидова водонепропусним 
премазом. Најпре навлажити зид емулзијом 
Кемацрyи или слично, разређеном са водом у односу 
1:3. Затим премаз Hidrostop 94 или слично, уз додатак 
2кг компоненте Hidrostop акril или слично. Изолација 
се наноси по систему свеже на свеже, а у свему према 
упутству произвођача. 
Обрачун по м2 зида. м2 162,76 

IV Подополагачки радови: 

1. Набавка и постављање подне керамике у 
просторијама архиве, ходничком простору и 
прилазном степенишном. Керамику I класе, домаће 
производње дим 33x33 цм, положити на лепак. Боја и 
слог по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 пода. м2 158,06 

2. Набавка и постављање ободне цокле од подне 
керамике у просторијама архиве, ходничком 
простору и прилазном степенишном. Керамику I 
класе, домаће производње. Боја и слог по избору 
пројектанта.  
Обрачун по м1 цокле. м1 149,31 

V Грађевинска столарија: 

1. Набавка материјала, израда, испорука и монтажа 
унутрашњих врата. Конструкцију врата израдити од 
елоксираних алуминијумских профила са испуном од 
универа (столарија истоветна новоуграђеној у 
ходничком простору).  Боја и дезен испуне ускладити 
са постојећом столаријом у осталим деловима 
објекта. Врата опремити стандардним оковом и 
бравом са три кључа. 
Обрачун по комаду уграђених врата.   
једнокрилна дим 90/205 цм ком 1 
једнокрилна дим 90/180 цм ком 1 
једнокрилна дим 100/180 цм ком 2 
двокрилна дим 140/180 цм ком 1 
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2. Набавка материјала, израда и постављање 
застакљених прозора. Прозоре израдити од 
петокоморних ПВЦ профила, према шеми столарије и 
детаљима. Крило прозора застаклити термопан 
нискоемисионим стаклом д=4+16+4 мм. Уградити 
стандардни оков. Боју профила, према избору 
пројектанта прилагодити постојећем изгледу. Све 
комплет, у свему према опису, шеми столарије и 
детаљима. Обрачун по комаду прозора.   
двокрилни дим 140/90 цм ком 4 

VI Сувомонтажни радови: 

1. Набавка материјала и израда преградних зидова од 
гипс картонских плоча. Преграду извести обостраним 
облагањем гипс картонским плочама  дебљине 12,5 
цм са израдом металне подконструкције 
причвршћене за постојеће зидове и плафоне, систем 
Ригипс или сл. Металну подконструкцију израдити од 
поцинкованих ЦД и УД профила, према упуству 
произвођача и детаљима из пројекта. Саставе 
обрадити глет масом и бандаж траком. У 
новоформиране преграде уградити једнокрилна 
врата која нису урачуната у цену позиције. 
Обрачун по м2. 

м2 4,43 

2. Набавка материјала, транспорт и облагање 
плафона у просторијама архиве гипс картонским 
плочама дебљине 12,5 цм. Позиција обухвата израду 
одговарајуће подконструкције причвршћене за 
постојећу носиву конструкцију плафона, за коју се 
качи метална подконструкција, систем Ригипс или сл. 
Металну подконструкцију израдити од поцинкованих 
ЦД и УД профила, према упуству произвођача и 
детаљима из пројекта. Позицијом је предвиђено 
украјање око постојећих инсталационих цеви. Саставе 
обрадити глет масом и бандаж траком. У цену улази и 
радна скела. 
Обрачун по м2 површине зидова. 

м2 112,27 
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VII Молерско фарбарски радови: 

1. Стругање старе боје, оштећеног глета, санирање 
оштећења, набавка материјала и бојење зидова 
полудисперзивним бојама. Оштећене површине 
остругати и опрати од боје и кита. Брусити, 
предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања 
оштећења и китовати и глетовати емулзионим китом. 
Све површине фино пребрусити и бојити 
полудисперзионом бојом два пута. Боја и тон по 
избору пројектанта. У цену су укључене помоћне скеле 
за рад на висини. 
Обрачун по м2 обојене површине. м2 159,45 

2. Набавка материјала, глетовање и бојење 
малтерисаних зидова полудисперзивним бојама. 
Зидове глетовати емулзионим китом. Све површине 
фино пребрусити и бојити полудисперзионом бојом 
два пута. Боја и тон по избору пројектанта. У цену су 
укључене помоћне скеле за рад на висини. 
Обрачун по м2 обојене површине. м2 183,92 

3. Набавка материјала и бојење плафона у ходнику, 
полудисперзивним бојама. Пре бојења, санирати 
оштећења. Плафон је ситноребраста 
армиранобетонска таваница 5+23 цм, размак између 
ребара 20 цм, дебљина/висина ребра 7/23 цм. Боја и 
тон по избору пројектанта. У цену су укључене 
помоћне скеле за рад на висини. 
Обрачун по м2 обојене површине. м2 52,75 

4. Глетовање и бојење новоформираних гипс 
картонских зидова обострано и плафона, 
полудисперзионим бојама. Све површине очистити и 
извршити импрегнацију. Прегледати и китовати 
мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати 
емулзионим китом. Све површине фино пребрусити и 
бојити полудисперзионом бојом два пута. Боја и тон 
по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 обојене површине. м2 119,15 
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VIII Разни радови: 

1. Обрада оштећених шпалетни након постављања 
врата, цементним малтером обострано, rš=40 цм. 
Обрачун по м' обрађене шпалетне. 

м1 23,70 

2. Обрада оштећених шпалетни након постављања 
прозора, цементним малтером са унутрашње стране, 
рш =100 цм. 
Обрачун по м' обрађене шпалетне. м1 18,40 
3. Чишћење просторија након завршетка радова. 
Обрачун по м2. м2 158,06 

 

Б. Електро радови 
УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
I Разводне табле 

1. Разводна табла РТ-АРХИВА   
Преправка постојеће разводне табле и њено 
прилагодјење новим потрошачима. Замена 
постојећих топљивих осигурача са аутоматским 
инсталационим прекидачима одговарајучих 
номминалних струја. 
Комплетно реконструисана РТ-архива kpl 1 

 

II Унутрашње електрично осветљење 

1. Каблови за напајање светиљки полажу се 
делимично у пвц  каналицама по зиду ходника, у зиду 
испод малтера и изнад спуштеног плафона у 
техничким просторијама. 

  

Каблови су типа и пресека како следи са бакарним 
жилама и изплацијом од безхалогеног, 
ватроотпорног, умреженог полиетилена: 
Н2XХ 3x1,5 мм2  

м 400 
2. Испорука и постављање ПВЦ каналица по зиду 
ходника.   

Каналица 100x40 м 45 

3. Испорука и уградња модуларне кутије за у зид са 
носачем и маском беле боје за модуларне прекидаче и 
модуларне прикључнице, и то: 

  

3.1. - ОГ обичан прекидач ком 1 
3.2. - модуларни обичан прекидач ком 6 

4. Испорука и уградња модуларне кутије за у зид са 
носачем и маском беле боје за модуларне прекидаче:   

- кутија са два модула ком 6 

5. Испорука и уградња светиљки   
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- уградна линијска 1xТ16 28W светиљка слична типу 
INSERT M DO-BUCK ком. 28 
- висећа линијска 1xТ16 28W светиљка слична типу 
SLIM LINE TLS/S-BUCK ком. 13 

 
III Утичнице 

1. Позиција обухвата везе локалних (спратних) 
разводних ормана и прикључница и фиксних извода 
опште и технолошке намене. Каблови се полажу на 
ватроотпорне кабловске регале и обујмице изнад 
спуштеног плафона и по регалима на зиду у 
техничким просторијама. Од регала до потрошача у 
техничким просторијама каблове полагати у халоген 
фрее цевима које су предходно постављене. 

  

Каблови су типа и пресека како следи са бакарним 
жилама и изолацијом од умреженог полиетилена. 

  

- N2XH 3x2.5 мм2  м 100 

2. Испорука и уградња прикључница, прекидача и 
тастера: 

  

- ОG монофазна шуко прикључница ком. 5 
 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 

Контрола  изведених радова се врши од стране надзорног органа и 
наручиоца приликом примопредаје, оценом да ли су изведени радови у складу 
са техничком спецификацијом и обрасцем структуре цене. 
Гарантни рок је две године од дана комисијског пријема. У овом року извођач је 
дужан да о свом трошку отклони све недостатке настале услед лоше израде или 
неквалитетног материјала. 
 

5. Рок за извођења радова: 
Рок извођења радова je 60 дана од дана увођења у посао, у складу са динамичким 
планом извођења радова, усвојеног од стране инвеститора а који зависи од плана 
пражњења архивског материјала из просторија архиве. Динамички план биће 
детаљно прецизиран након потписивања уговора.  
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.  
 

6. Место извођења радова:  
ГО Барајево, Светосавска бр.2, 11460 Барајево 
 

Напомена: Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну 
набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради 
електроенергетских инсталација са свим потребним радовима према плановима, 
техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем 
инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, 
регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих 
евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и 
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прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима 
издатим од надлежних институција. Сва електроинсталација и опрема морају 
имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација. 
 
У уговорену цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке укључујући превоз, испоруку и уградњу наведеног 
материјала и опреме, на месту извођења радова. 
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 
којих је одређена. 
 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да спецификацију потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати дату спецификацију.Овлашћени представник 
понуђача потписује и оверава печатом дату спецификацију. 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                          ___________________________ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 
1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 
1.тачка 6) Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. ст. 2.  Закона, и то:  
 

1.3. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. ст. 2.  Закона, и то:  

1) Кадровски капацитет: Неопходно је да понуђач има у сталном 
радном односу минимум 10 (десет) запослених, од чега 1 (један) 
дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 400, 410 или 
411. Доказ: Понуђач доставља списак запослених и степен стручне 
спреме, фотокопију М обрасца, фотокопије лиценце и потврду о 
важности.   

2) Технички капацитет: Потребно је да обезбеди сва неопходна 
средства, алат и машине који ће омогућити да се уговорени посао 
заврши у складу са захтевима наручиоца. Минимум једно 
транспортно возило за извршење предметне јавне набавке и 
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то камион носивости до 3т и једно доставно возило носивости 
преко 500 кг. Доказ: фотокопије саобраћајних дозвола 

3) Пословни капацитет: - Право учешћа имају само понуђачи који су 
у предходне три године (2012, 2013 и 2014) извршили 
грађевинско занатске радове чија је укупна вредност већа од 
10.000.000,00 динара, са минимум две референце са радовима који 
су предмет набавке. (образац се налази у конкурсној 
документацији страна бр.55 Доказ: Попуњен, потписан и оверен 
од стране понуђача Образац - Референц листу - списак 
најважнијих изведених радова, са износима, датумима и листама 
купаца односно наручилаца, а чија је укупна вредност већа од 
10.000.000,00 динара. За сваку наведену референцу, Понуђач треба 
да достави Потврду наручиоца о извршеним радовима или 
копију уговора са припадајућим евентуалним анексима и 
ситуације - рачуне потписане и оверене од стране извођача радова 
и наручиоца. 

4) Финансијски капацитет: а) да је у последњој години на коју се 
односи достављен доказ понуђач остварио пословне приходе у 
износу који није мањи од износа укупне вредности понуде без 
исказаног ПДВ-а.  

       б) да понуђач у претходне три обрачунске године, (2012, 2013. и 
2014. године) није пословао са губитком; 

       в) да понуђач у последњих годину дана од објављивања позива за 
подношење понуда није био у блокади 

Докази: а) потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за 
претходне три обрачунске године, (2012, 2013 и 2014) издате од 
стране Агенције за привредне регистре. Уколико је понуђач 
предузетник који води пословне књиге по систему простог 
књиговодства, доставља билансе успеха за претходне 3 (три) 
обрачунске године (2012, 2013 и 2014). 
б) Потврда НБС да није био у блокади (потврду достављају сви  
понуђачи без обзира на начин вођења пословних књига); 

 5) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) , док додатне услове услове треба да 
испуни за део набавке - посла који је њему поверен. 

 

1.4.     Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 
одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Напомена: Уз Изјаву Понуђач прилаже Решење о упису у регистар 
понуђача или наводи интернет страницу на којој су тражени подаци 
доступни. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 6. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјава (Образац изјава понуђача, дат је у поглављу XII, 
XIII и XIV), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

      Кадровски капацитет - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII) као и списак запослених и 
степен стручне спреме, фотокопију М обрасца, фотокопије лиценце и 
потврду о важности.   

     Технички капацитет - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XIII) и фотокопије саобраћајних 
дозвола 
Пословни капацитет - Доказ: Попуњен, потписан и оверен од стране 
понуђача Образац (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV) - Референц 
листу - списак најважнијих изведених радова, са износима, датумима и 
листама купаца односно наручилаца, а чија је укупна вредност већа од 
10.000.000,00 динара. За сваку наведену референцу, Понуђач треба да 
достави Потврду наручиоца о извршеним радовима или копију 
уговора са припадајућим евентуалним анексима и ситуације - рачуне 
потписане и оверене од стране извођача радова и наручиоца. 
Финансијски капацитет - Докази: а) потврде о пријему редовног 
финансијског извештаја  за претходне три обрачунске године (2012, 
2013 и 2014) издате од стране Агенције за привредне регистре. Уколико 
је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог 
књиговодства, доставља билансе успеха за претходне 3 (три) обрачунске 
године (2012, 2013 и 2014). 
б) Потврда НБС да није био у блокади (потврду достављају сви  понуђачи 
без обзира на начин вођења пословних књига); 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _________________________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. VI 03 404-19/2015 – Инвестиционо 
одржавање просторија архиве ГО Барајево, испуњава све услове из чл. 75. тачке 1 
до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

 
 
 
 

 
Место:_____________                                                                                                       Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                                                              _____________________     
   
 
 
 
                                                   
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 Уз Изјаву Понуђач прилаже Решење о упису у регистар понуђача или наводи 
интернет страницу на којој су тражени подаци доступни. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности вредности бр. 
VI 03 404-19/2015 – Инвестиционо одржавање просторија архиве 
ГО Барајево, испуњава све услове из чл. 75. тачке 1 до 4) Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                    Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                                                             _____________________                                                         
 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Потребно је да сви документи поднети у понуди 
буду нумерисани, повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу 
накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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. 
Понуду доставити на адресу: Градска општина Барајево са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку (радови) – инвестиционо одржавање просторија архиве ГО 
Барајево, ЈН бр. VI 03 404-19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2015. до 12 
часова. 
    
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 наручулац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
Јавно отварање понуда ће се обавити 26.06.2015. у 12,30 часова у Малој сали 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ул. Светосавска бр.2, 11460 Барајево. У Записник о 
отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Јавном отварању 
може присуствовати свако заинтересовано лице. 
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда 
односно заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се 
уписује у Записник о отварању понуда. 
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени 
представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља 
понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од 3 
(три) дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним овлашћеним 
представницима понуђача. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети 
најкасније у року од 10 дана од  дана отварања понуда. 
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Понуда мора да садржи: 

1. Техничке карактеристике-спецификација 
Мора бити потписана  и оверена, према упутству у 
наведеном поглављу.  

 
 
 
Поглавље III- страна бр. 4-11 

2. Образац изјаве о ипуњености обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3) 

 

 
 
 
Поглавље IV - стране бр. 16-17 

3. Образац понуде – попунити, потписати и оверити, 
према упутству у назначеном поглављу 

 
Поглавље VI-страна бр.  28-31 
 

4. Модел уговора – попунити, потписати и оверити, према 
упутству у назначеном поглављу 

Поглавље VII-страна бр. 32-37 

5. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни- 
попунити, потписати и оверити, према упутству у 
назначеном поглављу, (попуњена без додатака, без 
уписивања изван табеле, све колоне морају бити 
попуњене). 

Поглавље VIII-страна бр. 38-49 
 

6. Образац трошкова припреме понуде попунити, 
потписати и оверити, према упутству у назначеном 
поглављу. 

Поглавље IX-страна бр.  50 

7. Образац изјаве о независној понуди - попунити, 
потписати и оверити, према упутству у назначеном 
поглављу 

Поглавље X-страна бр. 51 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. 
тачка 6) Закона- попунити, потписати и оверити, према 

Поглавље XI-страна бр.  52 
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упутству у назначеном поглављу 
 9. Образац изјаве о кадровском капацитету из чл. 76. ст. 2. 
Закона попунити, потписати и оверити, према упутству у 
назначеном поглављу 

Поглавље XII-страна бр. 53 
 

 
10.  Образац изјаве о техничком капацитету из чл. 76. ст. 2. 
Закона попунити, потписати и оверити, према упутству у 
назначеном поглављу 

Поглавље XIII-страна бр. 54 
 

 
11. Образац изјаве о пословном капацитету из чл. 76. ст. 2. 
Закона попунити, потписати и оверити, према упутству у 
назначеном поглављу 

Поглавље XIV-страна бр. 55 
 

Напомена: 
Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора), 
тако се све мора попунити, приложити и оверити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда 
била прихватљива. Уколико се начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно што је исправљено остане 
видљиво и читко а место начињене грешке оверити печатом.    
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. 
ст.1.тачка 6) Закона, Изјава o кадровском и техничком капацитету из чл.76. ст.2. Закона), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Зако
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина 
Барајево, Светосавска бр.2, 11460 Барајево са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (радови) –инвестиционо одржавање 
просторија архиве ГО Барајево VI 03 404-19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку (радови) инвестиционо одржавање 
просторија архиве ГО Барајево ЈН бр. 03 404-19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку (радови) - инвестиционо одржавање 
просторија архиве ГО Барајево, ЈН бр. 03 404-19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – инвестиционо 
одржавање просторија архиве ГО  Барајево, ЈН бр. 03 404-19/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у (поглављу IV) конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 да споразум садржи  податке о понуђачу који ће у име групе потписивати 

обрасце из конкурсне документације(изузев оних који се  дају под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу те обрасце потписују сви 
чланови групе понуђача) 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у ( поглављу IV ) конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) 
дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема 
правилно испостављеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова je 60 дана од дана увођења у посао, у складу са динамичким 
планом извођења радова, усвојеног од стране инвеститора а који зависи од плана 
пражњења архивског материјала из просторија архиве. Динамички план биће 
детаљно прецизиран након потписивања уговора.  
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.  
Место извођења радова: ГО Барајево, Светосавска бр.2, 11460 Барајево 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 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 на може мењати 
понуду. 
 
8.4. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде 
Понуде које имају битне недостатке,  које су условне, недовољно читке или 
неразумљиве или остале нерегуларности, које су такве  да се због свега наведеног  
не може утврдити стварна садржина и није могуће упоредити ту понуду са 
другим,  биће одбијене и неће ући у даље разматрање. Такође се понуђач не сме 
наћи на списку негативних референци  ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у супротном понуда ће се 
одбити као неприхватљива. 
    
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке укључујући превоз и испоруку и истовар наведеног материјала на    
адресу: Градска општина Барајево, Светосавска бр.2, 11460 Барајево. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5%  од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 
по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 
ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на e-mail: 
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302-444, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
инвестиционо одржавање просторија архиве ГО Барајево, ЈН бр. VI 03 404-
19/2015“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
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16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 
011/8302-444 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Управе ГО 
Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 
понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
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наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Приликом подношења захтева за заштиту права, Подносилац захтева је дужан да 
изврши уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 динара. Као доказ о уплати 
таксе, у смислу члана 156. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 
број 124/2012), Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - инвестиционо 
одржавање просторија архиве ГО Барајево  бр. VI 03 404-19/2015 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-19/2015 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА АРХИВЕ ГО БАРАЈЕВО 
 

29/55 

  

 

 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5).ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- инвестиционо одржавање просторија архиве 
ГО Барајево, ЈН бр. VI 03 404-19/2015 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 

Рок и начин плаћања Рок плаћања не може 
бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 
(четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у 
складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012)], од дана пријема правилно 
испостављеног рачуна. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок за плаћање је :_________ 
дана. 

 
Рок важења понуде - не може бити краћи од 
30 дана од дана отварања понуда. 

 
Рок важења понуде је :________ 
дана. 

 
Рок за извршење радова не може бити дужи 
од 60 (шездесет) дана од дана увођења у 
посао, у складу са динамичким планом 
извођења радова, усвојеног од стране 
инвеститора а који зависи од плана 
пражњења архивског материјала из 
просторија архиве. 

 
Рок понуђача је:_________ 
дана. 

 
Место извршења радова -  ГО Барајево, 
Светосавска бр. 2 

    Сагласни:  
ДА                НЕ 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
Напомене:  
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 понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПРОСТОРИЈА АРХИВЕ ГО 
БАРАЈЕВО 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да прихвата све елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у 
моделу уговора навести и све понуђаче из групе понуђача  односно све 
подизвођаче. Група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити модел уговора, што је наведено у 
споразуму који је сасатавни део заједничке понуде, а код понуде са учешћем 
подизвођача модел уговора потписује понуђач.  
Празна  поља се морају попунити од стране понуђача ( изузев датума закључења 
као и броја и датума одлуке о додели уговора) 

 
Закључен дана ………………. године између: 
 

1. Наручиоца, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, ПИБ: 
101954875, МБ: 07001126 
Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, 
Управа за трезор  
Телефон:011/8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
коју заступа  Заменик начелника Управе ГО Барајево Тихомир Јелић (у даљем 
тексту: наручилац ),  
 
2. Понуђача _____________________________________________________________ 
Са седиштем у ________________________ улица: __________________________________________, 
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 
Број рачуна:_____________________________Назив банке:___________________________________ 
Телефон:___________________________, Телефакс:_________________________________ 
кога заступа  ____________________________________________  (у даљем тексту: Извођач ),  

 
(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду са учешћем 
подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде односно свих  
подизвођача)  
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Члан 1. 
ОСНОВ УГОВОРА  
 
Основ Уговора је јавна набавка радова - инвестиционо одржавање просторија 
архиве ГО Барајево, евидентирана под бројем ЈН бр. VI 03 404-19/2015, за коју је 
одлука о додели уговора донета дана__________________, а на основу понуде понуђача 
бр.________________од ___________________________(у даљем тексту понуда).  
 

Члан 2. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 
Предмет овог Уговора је набавка радова која се спроводи у поступку јавне набавке 
мале вредности и то: инвестиционо одржавање просторија архиве ГО 
Барајево, евидентирана под бројем ЈН бр. VI 03 404-19/2015, са обрасцем 
структуре цена, понудом, која је саставни део овог Уговора као и у складу са 
прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за 
извођење ове врсте радова.  

 
Члан 3. 

 
Након закључења уговора није дозвољена промена цене, нити других битних 
елемената уговора. 
 

Члан 4. 
 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА  
 
Уговорена вредност радова износи:............................................динара без ПДВ-а, 
(словима:............................................................................................................................................................) 
односно: ...................................................................................................................... динара са ПДВ-ом 
(словима:...............................................................................................................................................................) 
Уговореном ценом обухваћене су све таксе, материјал, опрема и остали зависни 
трошкови везани за реализацију обавезе из овог Уговора.  
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 
којих је одређена. У случају неслагања имеђу цене исказане бројевима и оне 
исписане словима, биће меродавна она исписана словима. 
 

Члан 5. 
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 
Наручилац ће наведену набавку платити у року који не може бити краћи од 8 
(осам) ни дужи од 45 (четрдесетпет) дана рачунајући од дана службеног пријема  
правилно испостављеног рачуна, који Извођач радова доставља Наручиоцу након 
потписивања Записника о примопредаји изведених радова.  
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Рок за плаћање је _____ од дана службеног пријема правилно испостављеног 
рачуна. 
 

Члан 6. 
 

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА И ДИНАМИКА  
 

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______ 
календарских дана од дана увођења у посао, у складу са динамичким планом 
извођења радова, усвојеног од стране инвеститора а који зависи од плана 
пражњења архивског материјала из просторија архиве. Датум увођења у посао 
стручни надзор уписује у грађевински дневник. 
У случају да Извођач не испуњава динамику извођења радова неопходну за 
поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без 
права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.  
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  
 

Члан 7. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
 
Наручилац се обавезује да - благовремено у складу са одредбама овог Уговора, 
изврши оверу и плаћање испостављене ситуације/рачуна;  
- Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза извођача, о чему се закључује посебан уговор са надзорним органом.  
- од Извођача прими изведене радове у складу са одредбама овог Уговора.  
- Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и сачини 
коначни обрачун-окончану ситуацију са стручним надзором и извођачем. 
 

Члан 8. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  
 
Извођач је обавезан да пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу:  
- решење о именовању  одговорних извођача радова;  
Извођач је обавезан да:  
- обезбеди дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом, који ће пратити 
извођење свих уговорених радова и оверавати грађевинску књигу и грађевински 
дневник;  
- да обезбеди довољну радну снагу, благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих обавеза;  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;  
- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине 
Наручиоца;  
- да обезбеди безбедност свих лица док  трају радови у објекту (радника, 
запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала 
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и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и 
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје 
радова Наручиоцу;  
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;  
- обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме;  
- води грађевински дневник - да уредно води све књиге предвиђене законом и 
другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област;  
- обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;  
- да се строго придржава мера заштите на раду;  
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 
убрзања извођења радова;  
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;  
- да сноси трошкове отклањања недостатака и неправилности;  
- да отклони све грешке по примедбама Наручиоца и стручног надзора;  
- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у року од 
5 (пет) дана, од дана пријема писменог захтева Наручиоца;  
- да изведене радове преда Наручиоцу;  
 

Члан 9. 
 

УГОВОРНА КАЗНА  
 

Уколико Извођач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у 
уговореном року дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од 
укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.  
Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 
уговорених радова. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  
Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји  изведених радова, 
претрпео штету  која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду 
штете, односно поред уговорне казне  и разлику до пуног износа претрпњене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац мора доказати. 
 

Члан 10. 
 

РАСКИД УГОВОРА  
 
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 
обавезе. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-19/2015 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА АРХИВЕ ГО БАРАЈЕВО 
 

36/55 

  

 

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. У случају једностраног раскида Уговора, страна 
која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 
 

Члан 11. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА  
 
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји, али 
не касније од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Извођача 
радова да су радови завршени. У коначном обрачуну обрачунате су све коначне 
обавезе између Извођача и Наручиоца.  
Извођач ће обавестити Наручиоца и стручни надзор о завршетку уговорених 
радова уписивањем у грађевински дневник.  
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија 
коју чине овлашћени представници Извођача, Наручиоца и стручног надзора.  
Примопредаја радова се врши уз записник, од стране заједничке комисије, 
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења 
Извођача радова да су радови завршени.  
Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико 
те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три)  дана од дана 
пријема писменог захтева Наручиоца и ако их не отклони у споразумно 
утврђеном року, Наручилац ће радове уступити другом извођачу на рачун 
Извођача радова. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу 
Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 

Члан 12. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне 
спорове који проистекну из Уговора решавати споразумно.  
У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је Извођач 
домаће лице, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити 
надлежан Привредни суд у Београду. уколико Извођач  није домаће лице за 
решавање међусобних спорова биће надлежна Спољнотрговинска арбитража 
Привредне коморе Србије у Београду. 

 

Члан 13. 
 

Уговор се примењује и ступа на снагу даном потписа од стране Наручиоца и 
Извођача. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце. 
 

Члан 14. 
 

Прилог и саставни део овог Уговора је: Понуда Извођача радова 
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Члан 15. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерака, од којих свака уговорна 
страна  задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
  НАРУЧИЛАЦ: ИСПОРУЧИЛАЦ: 
 Заменик начелника _____________________ 
 Управе ГО Барајево 
 __________________________                                                                             
Тихомир Јелић 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-19/2015 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА АРХИВЕ ГО БАРАЈЕВО 
 

38/55 

  

 

 VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Инвестиционо одржавање просторија архиве ГО Барајево 

Ред. 
број 

Опис радова 
Јед.  

Мере 
Коли- 
чина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 А. Архитектонско-грађевински радови  

 
I Рушење и демонтаже: 

1. 

Демонтажа постојећих металних врата  заједно са 
штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на 
камион и одвести на депонију. 
Обрачун по комаду врата. 
једнокрилна дим90/180 цм 
једнокрилна дим 100/180 цм 
двокрилна дим 140/180 цм 

Koм 
Ком 
ком 

1 
2 
1     

2. 

Демонтажа постојећих металних прозора. 
Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион 
и одвести на депонију. 
Обрачун по комаду прозора. 
двокрилни дим 120/70 цм ком 4     

3. 

Демонтажа постојећих дрвених преграда ~дим 
180/205 цм у ходничком простору, на крајевима 
ходника, заједно са вратима и штоком. Демонтиране 
преграде склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију. Обрачун по м2. м₂ 8,86     
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4. 

Демонтажа пластичне ламперија са плафона, заједно 
са подконструкцијом. Након демонтаже, шут 
прикупити, утоварити на камион и одвести на 
депонију. Обрачун по м2. м₂ 54,36     

5. 

Обијање старог малтера захваћеног капиларном 
влагом до здраве опеке са чишћењем фуга. Са спољних 
зидова малтер обити до плафона. Са унутрашњих 
зидова висина обијања је 70 цм. Шут прикупити, 
скупити, утоварити на камион и одвести на депонију. 
Обрачун по м2. м₂ 183,92     

 
Рушење и демонтаже укупно: 

  

 
II Грађевински радови: 

1. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање  зидова 
продужним малтером у два слоја, након израде 
хидроизолације. Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт 
радити продужним малтером од просејаног шљунка 
јединице. Подлогу поквасити, нанети слој малтера и 
нарезати га. Други слој справити са ситним чистим 
песком и пердашити уз квашење и глачање. 
Омалтерисане површине морају бити равне без 
преломе и таласа а ивице оштре и праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У 
цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м2 омалтерисане површине. м₂ 183,92     
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III Изолатерски радови: 

 

1. 

Набавка материјала и израда подне хидроизолације у 
сутеренским просторијама архиве и ходничком 
простору. м₂ 158,06     

1.1. 
 
 

Чишћење бетона и санација евентуалних 
пукотина у плочи и израда холкела 
водонепропусним малтером „Hidrostop kit“ или 
слично. Евентуалне пукотине у плочи санирамо тако 
што их продубимо и проширимо довољно да у њих 
можемо напунити „Hidrostop kit“ или слично.       

1.2. 

Израда подне хидроизолације водонепропусним 
премазом „Hidrostop 94“ уз додатак 2кг 
компоненте „Hidrostop акril” или слично. Изолацију 
извести у два унакрсна премаза а све према упутству 
произвођача.       

1.3. 

Израда заштите хидроизолације. На осушену 
хидроизолацију премазати прајмер “Кеmаgrund А” или 
слично разређен са водом 1:2. Након сушења прајмера 
разлити масу Linea 811 у слоју 1 до 2 мм, све по 
упутству произвођача.  
Обрачун по м2 пода.       

2. 

Набавка материјала и израда хидроизолације зидова у 
сутеренским просторијама архиве и ходничком 
простору, у спољашњим зидовима до висине коте 
терена а у унутрашњим до висине капиларне влаге. м₂ 162,76     

2.1. 

Припрема подлоге - зидова изравнањем фуга. 
Малтер направити на следећи начин: песак и       
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цемент у односу 1:3 уз мешање са емулзијом 
”Kemacryl” или слично која је претходно разређена са 
водом у односу 1:3. 

2.2. 

Израда хидроизолације зидова водонепропусним 
премазом. Најпре навлажити зид емулзијом 
”Kemacryl”  или слично, разређеном са водом у односу 
1:3. Затим премаз “Hidrostop 94” или слично, уз 
додатак 2кг компоненте „Hidrostop акril” или слично. 
Изолација се наноси по систему свеже на свеже, а у 
свему према упутству произвођача. 
Обрачун по м2 зида.       

 
Изолатерски радови укупно: 

  

 

IV Подополагачки радови: 
       

1. 

Набавка и постављање подне керамике у 
просторијама архиве, ходничком простору и 
прилазном степенишном. Керамику I класе, домаће 
производње дим 33x33 цм, положити на лепак. Боја и 
слог по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 пода. м₂ 158,06     

2. 

Набавка и постављање ободне цокле од подне 
керамике у просторијама архиве, ходничком простору 
и прилазном степенишном. Керамику I класе, домаће 
производње. Боја и слог по избору пројектанта.  
Обрачун по м1 цокле. м 149,31     

 
Подополагачки радови укупно: 
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V Грађевинска столарија: 

      

1. 

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа  
унутрашњих врата. Конструкцију врата израдити од  
елоксираних алуминијумских профила са испуном од  
универа (столарија истоветна новоуграђеној у  
ходничком простору).  Боја и дезен испуне ускладити  
са постојећом столаријом у осталим деловима објекта. 
 Врата опремити стандардним оковом и бравом са три 
 кључа. 

једнокрилна дим 90/205 цм 
једнокрилна дим 90/180 цм 
једнокрилна дим 100/180 цм 

двокрилна дим 140/180 цм 
 

ком 
ком 
ком 
ком 

1 
1 
2 
1     

2. 

Набавка материјала, израда и постављање 
застакљених прозора. Прозоре израдити од 
петокоморних ПВЦ профила, према шеми столарије и 
детаљима. Крило прозора застаклити термопан 
нискоемисионим стаклом д=4+16+4 мм. Уградити 
стандардни оков. Боју профила, према избору 
пројектанта прилагодити постојећем изгледу. Све 
комплет, у свему према опису, шеми столарије и 
детаљима. Обрачун по комаду прозора. 
Двокрилни прозор 140/90 цм 

 
ком 4     

 

Грађевинска столарија укупно: 
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VI Сувомонтажни радови: 

 

1. 

Набавка материјала и израда преградних зидова од 
гипс картонских плоча. Преграду извести обостраним 
облагањем гипс картонским плочама  дебљине 12,5 
цм са израдом металне подконструкције причвршћене 
за постојеће зидове и плафоне, систем “Rigips” или сл. 
Металну подконструкцију израдити од поцинкованих 
ЦД и УД профила, према упуству произвођача и 
детаљима из пројекта. Саставе обрадити глет масом и 
бандаж траком. У новоформиране преграде уградити 
једнокрилна врата која нису урачуната у цену 
позиције. 
Обрачун по м2 . м₂ 4,43     

2. 

Набавка материјала, транспорт и облагање плафона у 
просторијама архиве гипс картонским плочама 
дебљине 12,5 цм. Позиција обухвата израду 
одговарајуће подконструкције причвршћене за 
постојећу носиву конструкцију плафона, за коју се 
качи метална подконструкција, систем “Rigips” или сл. 
Металну подконструкцију израдити од поцинкованих 
ЦД и УД профила, према упуству произвођача и 
детаљима из пројекта. Позицијом је предвиђено 
украјање око постојећих инсталационих цеви. Саставе 
обрадити глет масом и бандаж траком. У цену улази и 
радна скела. 
Обрачун по м2 површине зидова. м₂ 112,27     
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Сувомонтажни радови укупно: 
   

 
VII Молерско фарбарски радови: 

 

1. 

Стругање старе боје, оштећеног глета, санирање 
оштећења, набавка материјала и бојење зидова 
полудисперзивним бојама. Оштећене површине 
остругати и опрати од боје и кита. Брусити, 
предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања 
оштећења и китовати и глетовати емулзионим китом. 
Све површине фино пребрусити и бојити 
полудисперзионом бојом два пута. Боја и тон по избору 
пројектанта. У цену су укључене помоћне скеле за рад 
на висини. 
Обрачун по м2 обојене површине. м₂ 159,45     

2. 

Набавка материјала, глетовање и бојење 
малтерисаних зидова полудисперзивним бојама. 
Зидове глетовати емулзионим китом. Све површине 
фино пребрусити и бојити полудисперзионом бојом 
два пута. Боја и тон по избору пројектанта. У цену су 
укључене помоћне скеле за рад на висини. 
Обрачун по м2 обојене површине. м₂ 183,92     

3. 

Набавка материјала и бојење плафона у ходнику, 
полудисперзивним бојама. Пре бојења, санирати 
оштећења. Плафон је ситноребраста 
армиранобетонска таваница 5+23 цм, размак између 
ребара 20 цм, дебљина/висина ребра 7/23 цм. Боја и 
тон по избору пројектанта. У цену су укључене м₂ 52,75     
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помоћне скеле за рад на висини. 
Обрачун по м2 обојене површине. 

4. 

Глетовање и бојење новоформираних гипс картонских 
зидова обострано и плафона, полудисперзионим 
бојама. Све површине очистити и извршити 
импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења 
и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом. 
Све површине фино пребрусити и бојити 
полудисперзионом бојом два пута. Боја и тон по 
избору пројектанта. 
Обрачун по м2 обојене површине. м₂ 119,15     

 
Молерско фарбарски радови укупно: 

  

 
VIII Разни радови: 

 

1. 

Обрада оштећених шпалетни након постављања 
врата, цементним малтером обострано, rš=40 цм. 
Обрачун по м' обрађене шпалетне. м₁ 23,70     

2. 

Обрада оштећених шпалетни након постављања 
прозора, цементним малтером са унутрашње стране, 
рш =100 цм. 
Обрачун по м' обрађене шпалетне. м₁ 18,40     

3. 

Чишћење просторија након завршетка радова. 
Обрачун по м2. м₂ 158,06     

 

Разни радови укупно: 
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Рекапитулација – архитектонско грађевински радови: 

  

 
I Рушење и демонтаже: 

 
 
 

 
II Грађевински радови: 

 
 
 

 
III Изолатерски радови: 

 
 
 

 
IV Подополагачки радови: 

 
 
 

 
V Грађевинска столарија: 

 
 
 

 
VI Сувомонтажни радови: 

 
 
 

 
VII Молерско фарбарски радови: 

 
 
 

 VIII Разни радови:  
 
 

 А  - укупно архитектонско грађевински радови:   
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Б – Електро радови   
УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 I Разводне табле:   

1. 

Разводна табла РТ-АРХИВА 

Преправка постојеће разводне табле и њено  
прилагођење новим потрошачима. Замена постојећих 
топљивих осигурача са аутоматским инсталационим  
прекидачима одговарајучих номиналних струја. 
Комплетно реконструисана РТ-архива 

 

kpl 1   

 

 

 Разводне табле укупно:   

 II Унутрашње електрично осветљење:  

1. 

Каблови за напајање светиљки полажу се делимично 
у пвц  каналицама по зиду ходника, у зиду испод 
малтера и изнад спуштеног плафона у техничким 
просторијама. Каблови су типа и пресека како следи 
са бакарним жилама и изплацијом од безхалогеног, 
ватроотпорног, умреженог полиетилена: 
N2XH 3x1,5 мм2  м 400   

 

 

2. 

Испорука и постављање ПВЦ каналица по зиду 
ходника.  
Каналица 100x40   м 45   

 
 

3. 

Испорука и уградња модуларне кутије за у зид са 
носачем и маском беле боје за модуларне прекидаче и 
модуларне прикључнице, и то: 

3.1. - ОГ обичан прекидач 

3.2. - модуларни обичан прекидач 
 

ком 
ком 

1 
6   
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4. 

Испорука и уградња модуларне кутије за у зид са 
носачем и маском беле боје за модуларне прекидаче:  
- кутија са два модула ком 6   

 
 

5. 

Испорука и уградња светиљки 
- уградна линијска 1xТ16 28W светиљка  
слична типу INSERT M DO-BUCK 
- висећа линијска 1xТ16 28W светиљка  

слична типу SLIM LINE TLS/S-BUCK 
 

ком 
ком 

28 
13   

 

 

 
Унутрашње електрично осветљење укупно:   

 
III Утичнице: 

 

1. 

Позиција обухвата везе локалних (спратних) 
разводних ормана и прикључница и фиксних извода 
опште и технолошке намене. Каблови се полажу на 
ватроотпорне кабловске регале и обујмице изнад 
спуштеног плафона и по регалима на зиду у 
техничким просторијама. Од регала до потрошача у 
техничким просторијама каблове полагати у halogen 
free цевима које су предходно постављене. Каблови су 
типа и пресека како следи са бакарним жилама и 
изолацијом од умреженог полиетилена. 
N2XH 3X2,5 mm₂ м 100   

 

 

2. 

Испорука и уградња прикључница, прекидача и  
тастера: 
- ОG монофазна шуко прикључница 

 

ком 5   

 

 

 

 
Утичнице укупно: 
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Б – рекапитулација  електро радова:  

 
 

 
I Разводне табле:  

 
 

 
II Унутрашње електрично осветљење:  

 
 

 
III Утичнице:  

 
 

 
УКУПНО ЕЛЕКРО РАДОВИ:  

 
 

 
УКУПНО РАДОВИ А+ Б :  

 
 

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

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке - инвестиционо одржавање просторија архиве ГО 
Барајево, ЈН бр. VI 03 404-19/2015, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. 
ТАЧКА 6) ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач_______________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке - инвестиционо одржавање просторија архиве ГО Барајево, ЈН бр. VI 
03 404-19/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                                М.П.                                                    __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 

У складу са чланом 76. став 2. Закона, ________________________________________,  
                                                                                                    (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем-o да у поступку 
јавне набавке: инвестиционо одржавање просторија архиве ГО Барајево, ЈН бр. 
VI 03 404-19/2015, имам-o обезбеђена неопходна превозна средства, као и да сам-
смо ангажовао одговарајуће  кадрове који ће омогућити да се уговорена набавка 
радова изврши у складу са захтевима наручиоца. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. Овлашћено лице подизвођача потписује и оверава ову изјаву за део 
набавке-посла који ће он извршити, 

 
 
 
 

Уз изјаву доставити наведене доказе: списак запослених и степен стручне 
спреме, фотокопију М обрасца, фотокопије лиценце и потврду о важности.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-19/2015 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА АРХИВЕ ГО БАРАЈЕВО 
 

54/55 

  

 

 
 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 

У складу са чланом 76. став 2. Закона, ________________________________________,  
                                                                                                    (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем-o да у поступку 
јавне набавке: инвестиционо одржавање просторија архиве ГО Барајево, ЈН бр. 
VI 03 404-19/2015 имам-o обезбеђена неопходна превозна средства, која ће 
омогућити да се уговорена набавка радова изврши у складу са захтевима 
наручиоца.  

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. Овлашћено лице подизвођача потписује и оверава ову изјаву за део 
набавке-посла који ће он извршити, 

 
 

 

Уз изјаву доставити наведени доказ:  
Копија саобраћајне дозволе односно уговор о закупу одговарајућег транспортног 
возила. 
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ОБРАЗАЦ  XIV- ИЗЈАВА О ПОСЛОВНOM   КАПАЦИТЕТУ ИЗ ЧЛ. 76. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА  списак најважнијих изведених радова за период који није дужи од 
три године 
 
Ред. 
Бр. 

Предмет уговора  Назив фирме са којом 
је закључен уговор, 
дан закључења и број 
уговора 

Уговорена вредност 

 
1. 

 
 
 

  

 
 

2. 

   

 
 

3. 

   

 
 

Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                                              __________________ 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрзац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  
оверити дати образац.  

 
 

У случају потребе, копирати образац 
Уз образац доставити доказе у складу са упутством 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


