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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке 
брпј VIII-02 404-127/2019 и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку VIII-02 404-
127/2019, припремљена је 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

 за јавну набавку мале вреднпсти – Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп  

  ЈН бр. VIII-02 404-127/2019 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 3 

          III Врста и ппис услуга, рпк и местп изврщеоа услуга 
(Образац бр. 1) 

4-5 
 

 
 

IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75.   и 
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих 
услпва и Образац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва 
за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу 
са шл. 77. став 4. Закпна, (Обрасци бр. 2 и 3 - изјаве 
ппнуђаша и ппдизвпђаша, дати су у ппглављу IV пдељак 
3.) 

6-11 

V Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 12-23 

VI Образац ппнуде (Обрасци бр. 4, 5, 6 и 7) 24-28 

VII Мпдел угпвпра 29-33 

 
VIII 

Образац структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни 
(Образац бр. 8) 

34 

IX Образац трпщкпва припреме ппнуде (Образац бр. 9) 35 

X Образац изјаве п независнпј ппнуди (Образац бр. 10) 36 

 
XI 

Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. 
Ташка 6) Закпна (Образац бр. 11) 

37 

XII Образац изјаве п дпстављаоу средства пбезбеђеоа за  
дпбрп изврщеоа ппсла (Образац бр. 12) 

38 

 
 
 
Укупан брпј страна кпнкурсне дпкументације је 38. 
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 I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 
 
1. Ппдаци п нарушипцу 

Нарушилац: Градске ппщтине Барајевп 

Адреса: Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп 

Интернет страница: www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну дпкументацију, 

исту мпжете преузети и са ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

2. Врста ппступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са 

Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке – Струшни надзпр радпва на Дпму културе  Барајевп , ЈНМВ бр. 

VIII-02 404-127/2019. 

- Oзнака из ппщтег решника набавки: 

 79714000-услуге надзпра. 
 
4. Циљ ппступка 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

 

5. Кпнтакт (лице или служба)  

Лице  за кпнтакт:  Јелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке 

         Сузана Вујић, дипл.екпнпмиста. 

Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм ппнуде, заинтереспванп лице 

мпже тражити у писанпм пблику, путем ппщте, на адресу нарушипца: Управа ГП Барајевп, 

Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, или електрпнске ппщте на e-mail: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs,свакпг раднпг дана (ппнедељак-петак), у перипду пд 07,30-

15,30 шаспва. 

Електрпнска ппщта кпја буде примљена ппсле 15,30 шаспва, сматраће се да је примљена 

следећег раднпг дана. 

 

 

II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. VIII-02 404-127/2019-Набавка услуге – Струшни надзпр радпва на 

Дпму културе  Барајевп, детаљнп пписани у ппглављу III-технишка спецификација. 

- Oзнака из ппщтег решника набавки: 

 79714000-услуге надзпра. 
 
 
 

mailto:javne.nabavke@barajevo.org.rs
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III ВРСТА И ППИС УСЛУГЕ, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА  

 
Пбразац бр.1 

 

 

-Предмет пве јавне набавке је набавка услуге – Струшни надзпр радпва на Дпму културе  

Барајевп . 

Прпцеоена вреднпст услуге надзпра пзнашена у Ппзиву за ппднпщеое ппнуда. 

 
-Струшни надзпр мпра бити лице са важећим  лиценцама ( једнп са пбе или два са 

већ наведеним лиценцама: 

1. ИКС 400 или 401 или 410 или 411 или 300 или 301 или 310 или 311 и  

2. ИКС 414 или 314 

-Уз ппнуду прилпжити  кппију лишне лиценце и кппију  важеће пптврде ИКС-е  

 

-Надзпр над извпђеоем радпва на Дпму културе у Барајеву , састпји се пд кпнтрпле 

испуоаваоа угпвпрних пбавеза извпђаша радпва и предузимаоа пдгпварајућих мера за 

реализацију тих пбавеза.  Опис и пбим радпва кпји су пптребни какп би се изврщили 

радпви  кап и радни задаци  кпје Извпђаш треба да испуни су: 

 

ЛПКАЦИЈА  

1. Објекат јавне намене – Дпму културе – предмет  текућег  пдржаваоа изграђен је на к.п. 

бр. 4805 КО Барајевп ,  ул. Мипдрага Вукпвића бр. 2, ппврщина ппд пбјектпм 1096,0 м2, 

пбјекат преузет из земљищне коиге,  ЛН бр. 7343  КО  Барајевп. 

Предмет текућег  пдржаваоа  су радпви на:             

 

I  Радпви на пбјекту:  

Термпизплација  дела фасаде (за пбјекат ће се дпбити щематски приказ делпва фасаде кпји 

ће се радити); 

Замена крпвнпг ппкриваша изнад прпстприја Црвенпг крста; 

Израда лимене ппщивке антене  и фиксираое затега; 

Замена прпзпра на Центру за културу, Радип Барајеву, прпстпријама  ДСС-а  и  СНС-а, 

канцеларији брпј 3 на првпм спрату у ламели 1 и у канцеларији за младе    

брпј 5 у ламели брпј 2 у приземљу. 

Замена   улазних врата на канеларији СНС-а, скраћиваое ПВЦ врата  герантплпщкпг центра  

и канцеларији за   младе и скраћиваое трпје дрвених унутращоих   врата.  

Замена пкапница на делпвима где се меоа фасада; 

Демпнтажа и ппнпвна мпнтажа суншанпг сата; 

Израда трптпара  ппд нагибпм за несметанп кретаое пспба  са инвалидитетпм, испред 

главпг улаза; 

Демпнтажа ппстпјеће и израда нпве надстрещнице кпд улаза у кптларницу. 
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 II  Радпви у пбјекту: 

Ламела I   

Улаз:  демпнтажа ппстпјеће и израда нпве цем. кпщуљице, ппстављаое  ппдних гранитних 

плпшица и спкле. 

Ламела II 

 Приземље - Канцеларија за младе: канцеларија бр. 4, 5 и 6 глетпваое и крешеое зидпва, 

замена ппдних пблпга , замена прпзпра у канцеларији бр. 5, скраћиваое улазних ПВЦ врата 

и скраћиваое трпја  унутращоих дрвених  врата. Пресецаое влаге у зидпвима-израда 

баријере. 

Приземље -  герентплпщки центар: делимишнп пбијаое малтера, глетпваое и крешеое 

зидпва и плафпна,  замена ппдпва, скраћиваое  улазних ПВЦ врата.Пресецаое влаге у 

зидпвима-израда баријере. 

III  Радпви на пдвпђеоу ппврщинских впда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Датум                                                 Ппнуђаш 

     
_____________________________                                                          ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наппмене: Образац Техничке спецификације ппнуђач мпра да пппуни и пптпише, чиме 
ппнуђач пптврђује да испуоава услпве предметне набавке. 
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IV   УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКПНА И УПУТСТВП 
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКПНА 
 
 

1.1 Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 
 

1.Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закпна) ; 
 Дпказ: Правна лица и предузетник: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; 

 
2.Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); (Пбразац бр.2). 
Дпказ: : Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на 
шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва 
или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције 
Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује 
да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) 
Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев 
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг 
заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за 
свакпг пд оих. Предузетници и физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп 
увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп 
пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа 
или према месту пребивалищта). 
  Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
  Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у ппглављу                              
IV пдељак 3.-Образац бр. 2 и 3 ) 
 
3.Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји 
(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна) (Пбразац бр.2). 
Дпказ: Правна лица, предузетници и физишка лица: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија да је    измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе 
лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда 
или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
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  Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-
Образац бр. 2 и 3 ) 
 

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна) -Пбразац бр. 11 

 
 

 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, 
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) , дпк 
дпдатне услпве услпве треба да испуни за деп набавке - ппсла кпји је оему ппверен. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни 
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају 
заједнп



Конкурсна документација  8/38 
 

 
 

2.УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
 
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у 

складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац 

изјаве ппнуђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Образац бр. 2 и 3), кпјпм ппд пунпм 

материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава пбавезне услпве за 

ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. пд таш.1) дп таш. 3) . 

 

Лиценце ИКС дпставити уз ппнуду на дан птвараоа. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша,Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм дпк дпдатне 
услпве испуоавају заједнп. 

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави 

Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3. 

пбразац бр. 2 и 3), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену 

пешатпм. 
 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија 

је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал  свих или 

ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 
 
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 

страницама надлежних пргана. Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди 

Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) таш 2)  

кпји су  јавнп дпступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 

кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј 

су ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 

 

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља 

кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се 

уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се 

дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. 
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Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 

уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 

пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или 

другим надлежним прганпм те државе. 

 

Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 

дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 

надлежних пргана те државе. 

 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени 

у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 

пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци 

и да је дпкументује на прпписани нашин. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА 
 

Пбразац бр. 2 
 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Ппнуђаш  _________________________________________________________[навести 
назив ппнуђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр. VIII-02 404-127/2019 – 
набавка услуге- Струшни надзпр радпва на Дпму културе  Барајевп  , испуоава све 
услпве из шл. 75. ташке 1) дп ташке 3)  Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

 
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 

регистар; 

2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 

привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 

даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 

теритприји); 

 
 

 
Местп:_____________                                                                                                       Ппнуђаш: 
Датум:_____________                                                                                                  ____________    
   
 
 
                                          
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд 

стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша.  

 Уз Изјаву Ппнуђаш прилаже Рещеое п упису у регистар ппнуђаша или навпди интернет 

страницу на кпјпј су тражени ппдаци дпступни. 

 
 



Конкурсна документација  11/38 
 

Пбразац бр. 3 
 

 
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ шл. 75.ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
     

 
И З Ј А В У 

 
 
Ппдизвпђаш  _____________________________________________[навести назив 
ппдизвпђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти вреднпсти бр. VIII-02 404-
127/2019 -набавка услуге- Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп, испуоава 
све услпве из шл. 75. ташке 1 дп ташке 3). Закпна, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 
1. Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 

регистар; 

2. Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 

кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 

привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 

даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3.Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу 

са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 

теритприји). 

 
 
Местп:_____________                                                                                                Ппдизвпђаш: 
Датум:_____________                                                                                               ____________                                                       
 

 

 

Наппмена: Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, Изјава мпра бити 
пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша. 
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V  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Нарушилац не прихвата ппднпщеое 

ппнуда,у целини или делимишнп, на странпм језику. Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду 

кпја није на српскпм језику биће пдбијена кап неприхватљива. 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 

затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да 

се први пут птвара. Пптребнп је да сви дпкументи ппднети у ппнуди буду нумерисани, 

ппвезани тракпм у целину и запешаћени, такп да се не мпгу накнаднп убацити, 

пдстранити или заменити ппјединашни листпви, пднпснп прилпзи, а да се виднп не 

пщтете листпви или пешат.На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу 

ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп 

назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у 

заједнишкпј ппнуди.Ппнуду дпставити на адресу:  Градскe ппщтинe Барајевп са 

назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку (услуга) –  Струшни надзпр радпва  на Дпму 

културе Барајевп, ЈН бр. VIII-02 404-127/2019 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра 

благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 23.09.2019.гпд. дп 12.00 

шаспва.Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј 

се ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде 

према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће 

ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести 

датум и сат пријема ппнуде. Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за 

ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу 

ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 

Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 23.09.2019.гпд. у 13.00 шаспва у прпстпријама 

Одељеоа за планираое,инвестиције и развпј ГО Барајевп, ул. Светпсавска бр.2, 11460 

Барајевп. У Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп редпследу пристизаоа. 

Јавнпм птвараоу мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.Присутни 

представници ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају Кпмисији 

нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда пднпснп 

заступаое ппнуђаша. Брпј пвлащћеоа и име представника ппнуђаша се уписује у 

Записник п птвараоу ппнуда. 

Записник п птвараоу ппнуда, накпн заврщенпг ппступка, пптписују пвлащћени 

представници ппнуђаша и шланпви Кпмисије. Фптпкппија записника се дпставља 

ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу у рпку пд 3 (три) 

дана пд дана птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним пвлащћеним 

представницима ппнуђаша. Одлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпнети најкасније у 

рпку пд 10 дана пд  дана птвараоа ппнуда. 
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Ппнуда мпра да садржи: 

1. Технишке карактеристике-спецификација 
Мпра бити пптписана  и пверена, према упутству у 
наведенпм ппглављу (Образац бр. 1) 

 
 
 
Ппглавље III- страна бр. 4-5 

2. Образац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва за ушещће у 
ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл. 77. став 
4. Закпна, (Образац изјаве ппнуђаша и ппдизвпђаша – 
Образац бр. 2 и 3, дат је у ппглављу IV пдељак 3) 

 
 
 
Ппглавље IV - стране бр. 6-11 

3. Образац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према 
упутству у назнашенпм ппглављу ппглављу (Обрасци 4. 5, 6 и 
7) 

 
Ппглавље VI-страна бр. 24-28 
 

4. Мпдел угпвпра – пппунити, пптписати и пверити, према 
упутству у назнашенпм ппглављу 

Ппглавље VII-страна бр. 29-33 

5. Образац структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни- 
пппунити, пптписати и пверити, према упутству у 
назнашенпм ппглављу, (пппуоена без дпдатака, без 
уписиваоа изван табеле, све кплпне мпрају бити 
пппуоене) (Образац бр.8) 

Ппглавље VIII-страна бр. 34 
 

6. Образац трпщкпва припреме ппнуде пппунити, пптписати и 
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу. (Образац 
бр.9)-НИЈЕ ОБАВЕЗАН. 

Ппглавље IX-страна бр.  35 

7. Образац изјаве п независнпј ппнуди - пппунити, пптписати 
и пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Образац 
бр.10) 

Ппглавље X-страна бр. 36 

8. Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст.2.  
Закпна- пппунити, пптписати и пверити, према упутству у 
назнашенпм ппглављу (Образац бр.11) 
 

Ппглавље XI-страна бр.  37 
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9. Изјава п дпстављаоу средства пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое 
ппсла (Образац бр.12) 

 

Ппглавље XII-страна бр. 38 
 

 

Наппмена: 
Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра), 
такп се све мпра пппунити, прилпжити и пверити на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда 
била прихватљива. Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп штп је исправљенп пстане 
видљивп и читкп а местп начиоене грешке пверити печатпм.    
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији 
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће 
пптписивати и печатпм  пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава 
ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75. ст.1.тачка 6) 
Закпна, Изјава o кадрпвскпм и техничкпм капацитету из чл.76. ст.2. Закпна), кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пд 
стране свагпг ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се ппнуђачи ппределе да један ппнуђач из групе пптписује и печатпм 
пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и 
кривичнпм пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу 
пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји чини саставни деп заједничке ппнуде сагласнп чл. 81. Закпн 

Укпликп ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, или их дпстави непппуоене, непптписане или непверене нарушилац ће такву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 

Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 38 с тим щтп ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну 

кпнкурсну дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце у складу са упутствпм, и 

измене, дппуне, инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће нарушилац у слушају пптребе издати сагласнп 

шлану 63. ЗЈН.  

-Струшни надзпр мпра бити лице/а са важећпм лиценцпм: 

 1.ИКС 400 или 401 или 410 или 411 или 300 или 301 или 310 или 311 и  

2. ИКС 414 или 314 

-Уз ппнуду прилпжити  кппију лишне лиценце и кппију пптврде ИКС-е за 2017/18 
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3.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 

ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 

накнаднп дпставља.  

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:  Градска ппщтина 

Барајевп, Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп са назнакпм: 

„Измена ппнуде за јавну набавку (услуге) – Струшни надзпр радпва на Дпму културе 

Барајевп VIII-02 404-127/2019 - НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јавну набавку (услуге) – Струшни надзпр радпва на Дпму културе 

Барајевп VIII-02 404-127/2019 - НЕ ПТВАРАТИ” или 

 „Пппзив ппнуде за јавну набавку (услуге) – Струшни надзпр радпва на Дпму културе 

Барајевп VIII-02 404-127/2019 - НЕ ПТВАРАТИ” или 

 „Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку (услуге) – Струшни надзпр радпва на Дпму 

културе Барајевп VIII-02 404-127/2019 - НЕ ПТВАРАТИ” . 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да 

ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 

ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју 

ппнуду. 

 

5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 

заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище 

заједнишких ппнуда. 

У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 

пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси 

ппнуду са ппдизвпђашем. 

 

6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде 

(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти 

набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп 

предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће 

делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  
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Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји 

ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј 

набавци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 

наведени у (ппглављу IV) кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се 

дпказује испуоенпст услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 

набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, 

ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити 

сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 

изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 

6) Закпна и тп ппдатке п:  

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји 

ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,  

 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,  

 ппнуђашу кпји ће издати рашун,  

 рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,  

 пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 

 да сппразум садржи  ппдатке п ппнуђашу кпји ће у име групе пптписивати 

пбрасце из кпнкурсне дпкументације(изузев пних кпји се  дају ппд пунпм 

материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу те пбрасце пптписују сви шланпви 

групе ппнуђаша) 

 

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени 

у ( ппглављу IV ) кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује 

испуоенпст услпва. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или 

заједнишку ппнуду у име задругара. 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра 

п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне 

набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

8.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесетпет) дана 

*рпк је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у 

кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 14/2015,68/2015 и 

113/2017), пд дана пријема правилнп исппстављенпг рашуна,  пднпснп на пснпву 

дпкумента кпји исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су наведенe услуге 

изврщене. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен у 

наведенпм рпку пптребнп је да сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд 

пдгпварајућим брпјем пре исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима 

измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 

119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку 

регистрпваоа фактура, пднпснп других захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и 

садржају Централнпг регистра фактура“  (Сл. Гласник РС брпј 7/2018). 

 

8.2. Захтев у ппгледу рпка извпђеоа радпва. 

Услуга надзпра прати динамику извпђеоа радпва. 

Рпк изврщеоа радпва  je максималнп 90  календарских дана пд дана увпђеоа у ппсап.  

Местп извпђеоа радпва: Дпм културе Барајевп, Мипдрага Вукпвића бр.2 . 

 

8.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи 

пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати 

ппнуду. 

8.4. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде 

Ппнуде кпје имају битне недпстатке,  кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или 

неразумљиве или пстале нерегуларнпсти, кпје су такве  да се збпг свега наведенпг  не 

мпже утврдити стварна садржина и није мпгуће уппредити ту ппнуду са другим,  биће 

пдбијене и неће ући у даље разматраое. Такпђе се ппнуђаш не сме наћи на списку 

негативних референци  акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је 

ппнуђаш дпбип негативну референцу, у супрптнпм ппнуда ће се пдбити кап 

неприхватљива. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са 

урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату 

вреднпст. 
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У цену су урашунати сви трпщкпви кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне 

набавке укљушујући превпз. 

Цена је фиксна и не мпже се меоати.  

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са 

шланпм 92. Закпна. 

 

10. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА 

НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 

распплагаое. 

11. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: 

Управа ГО Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, електрпнске ппщте на e-mail: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs или факспм на брпј: 011-8300-387, тражити пд нарушипца 

дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 

дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Електрпнска ппщта кпја буде примљена 

ппсле 15,30ш сматраће се да је примљена следећег раднпг дана. 

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за 

дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр 

дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу 

јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 

инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације- набавка услуге- 

Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп VIII-02 404-127/2019  - НЕ 

ПТВАРАТИ”“. 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре 

истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и 

пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити 

да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 

телефпнпм није дпзвпљенп.  

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 

20. Закпна. 

 

12. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА 

КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм 

пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
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вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, 

пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп 

изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће 

ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да 

пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака 

упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ 

КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа 

ппнуђена цена“.  

 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ 

УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ 

ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  

Укпликп две или вище ппнуда имaју исту најнижу ппнуђену укупну цену без ПДВ-а, 

нарушилац ће угпвпр дпделити ппнуђашу кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа.  Укпликп 

две или вище ппнуда имају једнак рпк плаћаоа, Угпвпр ће се дпделити ппнуђашу кпји 

буде извушен путем жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су 

ппднели ппнуде п датуму када ће се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће 

бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају једнаку најнижу ппнуђену цену и исти 

рпк важеоа ппнуде. Извлашеое путем жреба нарушилац ће изврщити јавнп, у 

присуству ппнуђаша, и тп такп щтп ће називе ппнуђаша исписати на пдвпјеним 

папирима, кпји су исте велишине и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну кутију 

пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу шији назив буде на извушенпм папиру 

ће бити дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не присуствују пвпм ппступку, нарушилац 

ће дпставити записник извлашеоа путем жреба. 

 

15. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и 

материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих 

прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, 

кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.  (Образац изјаве бр.11). 
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16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

 

17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА 

УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА 

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице 

кпје има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је 

претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп 

пдредбама пвпг ЗЈН.  

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 

Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републишка кпмисија).  

Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на 

e-mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј 011/8300-387 или преппрушенпм 

ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу нарушипца. Електрпнска ппщта кпја буде 

примљена ппсле 15,30ш сматраће се да је примљена следећег раднпг дана. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив 

сваке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. О ппднетпм захтеву за 

защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп 

пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на интернет 

страници нарушипца, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 

ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је 

примљен пд стране нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое 

ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са 

шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а 

нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре 

истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће 

се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави 

ппступка јавне набавке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 

пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у 

ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати 

разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац 

захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране 

истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за 
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кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг 

захтева.  

Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне 

набавке у складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.  

Захтев за защтиту права мпра да садржи:  

1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт; 

2) назив и адресу нарушипца;  

3)ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;  

4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке; 

5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  

6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг ЗЈН; 

7) пптпис ппднпсипца.  

Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за 

ппднпщеое захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту 

Републишке кпмисије, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, је:  

1. Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  

(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра 

да садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава 

реализпван, кап и датум изврщеоа налпга. * Републишка кпмисија мпже да изврщи 

увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна дпстављенпг пд стране Министарства 

финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп прпвери шиоеницу да ли је налпг 

за пренпс реализпван.  

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи - 60.000 динара;  

(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 

(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  

(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се 

ппднпси захтев за защтиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Управа Градске ппщтине Барајевп; јавна набавка ЈНМВ VIII-02-404-

127/2019;.  

(8) кприсник: бучет Републике Србије; 

(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за 

кпјег је изврщена уплата таксе;  

(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  

 

2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и 

пешатпм банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј 

уплати таксе наведене ппд ташкпм 1, или  
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3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде 

п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце 

захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег 

кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници 

бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 

псигураое и други кприсници јавних средстава), или 

 

4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе 

из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту 

права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у 

складу са ЗЈН и другим прпписпм. 

Ппступак защтите права регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

17.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

- За дпбрп изврщеое ппсла 

Изврщилац се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра а најкасније дп мпмента 

увпђеоа у ппсап, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп 

сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм 

важеоа кпји је 30 дана дужи пд рпка кпнашнп изведених радпва пднпснп испуоеоа 

угпвпрних пбавеза. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, 

Изврщилац је у пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 

 Уз меницу, изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГО Барајевп,Светпсавска бр.2 да 

се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп 

набавкама, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани 

пптписии пешат ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у 

менишнпм пвлащћеоу (ДЕПО картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ОП пбразац). 

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити 

идентишан са пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 

пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 

меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Изврщилац не изврщава свпје 

угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Исппрушипцу у рпку 

пд 30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза (Образац 12). 
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18. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку 

пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. 

Закпна.  

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре 

истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. 

ташка 5) Закпна. 

 
 

ПБАВЕШТЕОЕ 
Приликпм сашиоаваоа ппнуде упптреба пешата није пбавезна 
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
Пбразац бр.4 

 
Ппнуда бр ________________ пд _________________ за јавну набавку услуге- Струшни 

надзпр радпва на Дпму културе Барајевп VIII-02 404-127/2019 . 

 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђача: 
 

 
 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, 
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима 
заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача 
 

Датум                    Ппнуђаш 
      

_____________________________                        ____________________ 
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Пбразац бр.5 

 
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се 
пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 

 
Датум                    Ппнуђаш 

      
_____________________________                        ____________________ 
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Пбразац бр.6 

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд 
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник 
у заједничкпј ппнуди. 
 

Датум                    Ппнуђаш 
      

_____________________________                        ____________________ 
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Пбразац бр. 7 
 

5).ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- набавка услуге- Струшни надзпр радпва на Дпму 

културе Барајевп VIII-02 404-127/2019 . 

 

 
Укупна вреднпст без ПДВ-а  
 

 
 

 

Укупна вреднпст са ПДВ-пм 
 

 

 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, 

ни дужи пд 45 (шетрдесетпет) дана *рпк је дефинисан 

у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних 

пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012, 14/2015,68/2015 и 

113/2017), пд дана пријема правилнп исппстављенпг 

рашуна,  пднпснп на пснпву дпкумента кпји 

исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су 

наведенe услуге изврщене. Плаћаое се врщи 

уплатпм на рашун ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен 

у наведенпм рпку пптребнп је да сваки буде 

регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд 

пдгпварајућим брпјем пре исппстављаоа истпг 

Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа 

нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама 

(Сл. Гласник РС брпј: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и 

у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку 

регистрпваоа фактура, пднпснп других захтева за 

исплату, кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг 

регистра фактура“  (Сл. Гласник РС брпј 7/2018). 

 

 
 
 
Рпк за плаћаое је______________дана. 

 
Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 30 дана 
пд дана птвараоа ппнуда. 
 

Рпк важеоа ппнуде је: ________ дана. 

 

Рпк за извпђеоа радпва максималнп 90 

календарских  дана пд дана увпђеоа у ппсап. 

 Услуга надзпра над радпвима прати динамику 

радпва. 

 

 

 
              Сагласни:  
        ДА                НЕ 
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Местп изврщеоа услуге -  Дпм културе Барајевп, 
Мипдрага Вукпвића бр.2. 
 

              Сагласни:  
        ДА                НЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Датум                    Ппнуђаш 

      
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмене:  
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку 
ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм 
пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг 
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати пбразац ппнуде. 
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VII  МПДЕЛ УГПВПРА 
 

УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ 
Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп  

 
Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни  и пптпище, шиме пптврђује да прихвата све 
елементе мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу 
угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша  пднпснп све ппдизвпђаше. Група 
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и 
пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у сппразуму кпји је сасатавни деп 
заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује 
ппнуђаш.  
Празна  ппља се мпрају пппунити пд стране ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап и 
брпја и датума пдлуке п дпдели угпвпра) 

 
Закљушен дана ………………. гпдине између: 
 

1. Нарушипца,  ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП 
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, ПИБ: 101954875, 
МБ: 07001126, Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП 
Барајевп, Управа за трезпр ,Телефпн:011/8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
кпју заступа  Председник Градске ппщтине Барајевп (у даљем тексту: нарушилац ),  
 
2. Ппнуђаша ____________________________________________________________ 
Са седищтем у ___________________________________________________________  
улица: __________________________________________________________________,  
ПИБ: __________________________________, МБ: ____________________________ 
Брпј рашуна:_____________________________________________________________ 
Назив банке:_____________________________________________________________ 
Телефпн:___________________________, Телефакс:__________________________ 
кпга заступа  ____________________________________________  (у даљем тексту: 
изврщилац услуге ),  

 
(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп ппнуду 
са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке ппнуде 
пднпснп свих  
ппдизвпђаша)  
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УГПВПРНЕ СТРАНЕ КПНСТАТУЈУ: 
 
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС", брпј 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти брпј VIII-

02-404-92/2019  шији је предмет набавка услуге струшнпг надзпра над извпђеоем 

радпва на Дпму културе Барајевп, на пснпву ппзива пбјављенпг на ппрталу Управе за 

јавне набавке и интернет страници Нарушипца. 

- да је Дпбављаш дпставип (сампсталну/заједнишку/са ппдизвпђашем) ппнуду 

брпј_______________, ( пппуоава Наручилац) кпја у пптпунпсти пдгпвара услпвима из 

кпнкурсне дпкументације, налази се у прилпгу Угпвпра и саставни је деп Угпвпра. 

- да је Нарушилац Одлукпм п дпдели угпвпра брпј _________________ (пппуоава 

Наручилац,) дпделип угпвпр за набавку услуге врщеоа струшнпг надзпра над 

извпђеоем радпва у згради ГО Барајевп  Дпбављашу_________________. 

-да Нарушилац пвај угпвпр закљушује на пснпву шлана 113. став 1. Закпна п јавним 

набавкама. 

 
Члан 1. 

 
Предмет Угпвпра је  набавка услуге врщеоа струшнпг надзпра  радпва на    Дпму 

културе Барајевп, брпј VIII 02-404-127/2019 пп спрпведенпм ппступку јавне набавке 

мале вреднпсти на пснпву Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС", брпј 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

Члан 2. 
 

 Услуга врщеоа струшнпг надзпра  ппдразумева врщеое струшнпг надзпра 

радпва на згради ГО Барајевп, према спецификацији датпј у кпнкурснпј дпкументацији,  

кпја је саставни деп пвпг Угпвпра. 

 
 

Члан 3. 

Накнада за струшни надзпр на наведеним ппслпвима изнпси 

____________________динара без ПДВ-а , пднпснп ______________________ са ПДВ-

пм.  

Рпк плаћаоа је __________дана.  

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет 

пет) дана -рпк је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних 

пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС” бр. 119/2012), пд дана 

пријема правилнп исппстављенпг рашуна, на текући рашун Дпбављаша  брпј 

______________    Банка________________________. Какп би рашун бип плаћен у 
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наведенпм рпку пптребнп је да сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд 

пдгпварајућим брпјем пре исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима 

измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 

119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку 

регистрпваоа фактура, пднпснп других захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и 

садржају Централнпг регистра фактура“  (Сл. Гласник РС брпј 7/2018).  

 

Члан 4. 

Дпбављаш се пбавезује да услуге кпје су предмет пвпг угпвпра изврщи кап 

дпбар привредник, према правилима струке и у складу са Закпнпм п планираоу  и 

изградои,  Правилникпм п садржини п нашину впђеоа струшнпг надзпра („Сл.гласник РС", 

брпј 22/2015) кап и са свим важећим прпписима, те за свакп евентуалнп пдступаое или 

неправилнпст прихвата свпју пбавезу да Нарушипцу надпкнади евентуалну щтету. 

          Струшни надзпр пбухвата ппслпве прпписане шланпм 3. Правилника п садржини и 

нашину впђеоа струшнпг надзпра („Сл.гласник РС", брпј 22/2015), а ппсебнп кпнтрплу и 

пверу кплишина изведених радпва(пверу грађевинских коига, привремених и 

пкпншаних ситуација, рашуна за изведене радпве и др.), или степена изведених радпва, 

какп је прпписанп шланпм З.ташка 3. наведенпг Правилника. 

Члан 5. 
 

            Дпбављаш је пбавезан да за впђеое струшнпг надзпра из шлана 2. пвпг Угпвпра 

пдреди лице-а  кпје-а  испуоава-ју  услпве кпји се пднпсе на следеће лиценце: 400 или 401 

или 410 или 411 или  или 300 или 301 или 310 или 311 и 414 или 314 а кпје су наведене у  

ппзиву и пбрасцу ппнуде за предметни  ппступак бр. VIII-02 404-127/2019. За наведенп 

лице  Дпбављаш је у пбавези да Нарушипцу дпстави рещеое п именпваоу предлпженпг 

надзпра за радпве – Радпви на Дпму културе Барајевп. 

 
Члан 6. 

 
 Дпбављаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра а најкасније дп 

мпмента увпђеоа у ппсап, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу 

бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп пптписану и пверену, са 

рпкпм важеоа кпји је једнак рпку за кпнашнп извпђеое радпва. У слушају наступаоа 

услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, Дпбављаш је у пбавези да дпстави нпву 

меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 
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Уз меницу, Дпбављаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГО Барајевп,Светпсавска бр.2 да 

се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп 

набавкама, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани 

пптписии пешат Дпбављаша, кпји је издат пд стране банке кпју Дпбављаш навпди 

у менишнпм пвлащћеоу (ДЕПО картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ОП пбразац). 

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити 

идентишан са пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 

пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 

меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Дпбављаш не изврщава свпје 

угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Дпбављашу у рпку пд 

30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

 
Члан 7. 

 
 Услед неиспуоеоа угпвпрних пбавеза Дпбављаша услуге из пвпг угпвпра, 

Нарушилац има правп једнпстранпг раскида Угпвпра без птказнпг рпка, кап и да 

захтева надпкнаду прпузрпкпване щтете у складу са Закпнпм п пблигаципним 

пднпсима. 

 
Члан 8. 

 
Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве пп пвпм Угпвпру реще 

сппразумнп, а акп тп не буде мпгуће, угпварају надлежнпст Привреднпг суда у 
Бепграду. 
 

 
Члан 9. 

 
За све щтп пвим Угпвпрпм није предвиђенп, примеоују се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима. 
 

 
Члан 10. 

 
Овај Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа Угпвпра пд стране 

пвлащћених заступника угпвпрних страна. 
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Члан 11. 
 
Саставни деп пвпг Угпвпра је: 

- Ппнуда Дпбављаша брпј _____________  пд __________ гпдине 

 

 
Члан 12. 

 
Овај Угпвпр је закљушен у 6 (щест) пригиналних примерка, пд кпјих су 4 (шетири) 

за Нарушипца и 2 (два) за Дпбављаша. 
 
 
 
 
 

 
      Дпбављаш                                                                                                  Председник   
                            Градске ппщтине Барајевп 
 
_________________               ______________________ 
                                                                                               Слпбпдан Адампвић 
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VIII  ПБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 

Пбразац бр. 8 
 
 
 

Ред 
Бр. 

Ппис услуге 
 

Укупна  цена 
без ПДВ-а  

Стппа ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-пм 

 1.  Услуга струшнпг 
надзпра радпва 
на Дпму 
културе 
Барајевп 

 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум                    Ппнуђаш 

     
_____________________________                           ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмена: Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише, чиме пптврђује да 
су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, 
група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац структуре цене пптписују  сви ппнуђачи из 
групеппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће 
пппунити, пптписати и пверити печатпм пбразац структуре цене.  
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IX  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
Oбразац бр. 9 

 
 
 
 
 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ [навести назив 
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА 
ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац 
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у 
складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства 
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

Датум:  Пптпис ппнуђаша 
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X  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

Пбразац бр.10 
 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
                                                                            (Назив ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 

јавне набавке мале вреднпсти –Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп, ЈН бр. VIII-

02 404-127/2019  , ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 

заинтереспваним лицима. 

 
 

 
Датум:  Пптпис ппнуђаша 

   

 
 
 
 
 
Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп 
заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди 
да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне 
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у 
ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача . 
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XI ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА 
 

Oбразац бр. 11 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА 
 
 

У вези са ппзивпм за набавку услуге - Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп, ЈН 

бр. VIII-02 404-127/2019  , изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, 

да смп кап ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из 

важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 

средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 

ппднпщеоа ппнуде. (Чл75. Ст.2). 

 
 
 
 
Наппмена: Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд ппдизвпђача или члана 
групе,какп би сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда не садржи 
пппуоену,пптписану и печатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се пдбити кап 
неисправна. 
 

 
 
 
 
Датум                    Ппнуђаш 

      
     ___________ ___________________                                   ________________________________ 
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XII ИЗЈАВА П ДПСТАВЉАОУ СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА  
за дпбрп изврщеое ппсла 

 
Oбразац бр. 12 

 
 

Ппнуђаш____________________________________________  
(назив ппнуђача) 

 
 

И З Ј А В А 
 
У вези са ппзивпм за набавку услуге- Струшни надзпр радпва на Дпму културе Барајевп, ЈН 

бр. VIII-02 404-127/2019, изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, 

да ћемп дпставити средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое у тренутку закљушеоа угпвпра 

или најкасније дп мпмента увпђеоа у ппсап . 

Изврщилац се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп 
пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд рпка кпнашнп изведених 
радпва пднпснп испуоеоа угпвпрних пбавеза. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое 
рпка за изврщеое ппсла, Изврщилац је у пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп 
изврщеое ппсла. 
 Уз меницу, изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГО Барајевп,Светпсавска бр.2 да се 
меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавкама, без 
сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани пптписии 
пешат ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм 
пвлащћеоу (ДЕПО картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ОП пбразац). 
Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити идентишан са 
пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлащћенпг за 
заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 
меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Изврщилац не изврщава свпје 
угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Исппрушипцу у рпку пд 30 

(тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

 
Датум                                      Ппнуђаш 

            
     ___________ ___________________                                                                ________________________________ 

              

 


