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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број VIII-02 404-1-180/2019 и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку VIII-02 404-180-2/2019, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку-добра 
Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у 

Мељаку- ГО Барајево 
Бр. VIII-02 404-180/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис (-образац изјаве 1) 

5-7 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова (образац изјаве 2 и 3) 

8-15 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 16-30 

VI Образац понуде (Обрасци бр. 4,5,6,7) 31-35 

VII Образац структуре цена (Образац 8) 36 

VIII Модел уговора (Образац бр. 9) 37-42 

IX Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 10) 43 

X Изјава о довољном кадровском капацитету(Образац бр. 
11) 

44-45 

XI  Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 12) 46 

XII Изјава о обиласку локације (Образац бр. 13) 47 

XIII Изјава о намерама понуђача о достављању менице за 
добро извршење посла (Образац бр. 14) 

48 

 Пројектни задатак 49-54 

 

Укупно конкурсна документација садржи 54 стране. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Градска општина Барајево 

Адреса:Светосавска бр. 2, 11460 Барајево 

Интернет страница www.barajevo.org.rsо дакле 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 отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. На ову јавну набавку ће се 

примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15) 

 Закон о општем управном поступку 
 Закон о облигационим односима 
 Закон о планирању и изградњи објеката 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број VIII-02 404-180/2019 је набавка добра-Прибављање 
техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  Мељаку-ГО Барајево. 
 
4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Лице за контакт: Јелена Стевановић службеница за јавне набавке, 

Сузана Вујић, службеница за јавне набавке 

e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs 

Електронска пошта која буде примљена после 15,30 ч сматраће се да је примљена 

следећег радног дана. Тражење додатних информација и појашњења путем 

телефона није дозвољено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barajevo.org.rs?/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број, VIII-02 404-180/2019 је  набавка добра у отвореном 
поступку- Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе  
у Мељаку-ГО Барајево. 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
Назив из општег речника набавки: 

- 71000000- Архитектонске, грађевинске инжењерске и инспекцијске услуге 
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III-ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА 

Образац бр. 1. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА 

Набавка  техничке документације за уклањање објекта-Дома културе у Мељаку- 

ГО Барајево- ПРОЈЕКТА ЗА РУШЕЊЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ ОБЈЕКТА  НА 

К.П. број 606/1 КО Мељак, уписан у листу непокертности под бр. 1177 КО МЕЉАК 

У БАРАЈЕВУ. 

На катастарској парцели број 606/1 КО Мељак налази се објекат бруто површине 

393,00m² спратности сутерен и приземље димензије 31,96 m x 13,30 m који је 

изграђен у традиционалном систему градње. Објекат према начину коришћења је 

ЗГРАДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ и према правном статусу је ОБЈЕКАТ 

ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ на парцели у својини ГРАДА БЕОГРАДА и за ову 

врсту радова је прибављено Решење  градоначелника града Београда број: 463-

8221/19-Г   

Циљ је да се уклони цео наведени објекат. 

САДРЖАЈ:  

I ОПШТИ ПОДАЦИ 
II ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
III ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА 
IV ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ 

ИНВЕСТИТОР: ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
ОБЈЕКАТ: Дом културе 
ЛОКАЦИЈА: ул. Маршала Тита 32, 11426 Мељак, Барајево 
 

II ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За уклањање објекта на предметној парцели потребно је израдити  пројекат 

рушења са техничком контролом  постојећег објекта- Дома културе, који није 

безбедан за употребу.  

Предмет конкурсне документације је израда техничке документације за 

уклањање објекта-Дома културе у Мељаку- ГО Барајево  - ПРОЈЕКТА ЗА РУШЕЊЕ 

ОБЈЕКТА СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ,  НА К.П. број 606/1 КО Мељак, уписан у 

листу непокертности под бр. 1177 КО МЕЉАК У БАРАЈЕВУ. 

Наведено подразумева да је обавеза Пројектанта да, у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
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техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. Гласник РС", бр. 
73/2019). 

 

Пројекат за рушење 

Пројектна документација Пројекта за рушење са техничком контролом треба да 
буде у свему у складу са важећим Законима и правилницима. Пројектом 
обезбедити сигурност свих лица у процесу рушења. 

 

III ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА 

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу: 

 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019 - др. закон), 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 
Гласник РС", бр. 73/2019). 

 Пројектног задатка Инвеститора који је  у прилогу ове конкурсне 
документације. 

 Решење  градоначелника града Београда број: 463-8221/19-Г   
 Важећих прописа, правилника, стандарда и норматива за ову врсту радова 

 
 

Пројектант је дужан да пројектну документацинју изради у уговореном року не 
дужем од 15 (петнаест) дана од дана обострано потписаног Уговора. Као почетак 
израде сматра се заводни датум уговора, а укупан рок завршетка подразумева 
предају комплетне и верификоване пројектне документације Наручиоцу. 

У оквиру израде Пројекта рушења са техничком контролом, пројектант  се 
обавезује да ће у име наручиоца  предати  захтев и обезбедити измештање 
мерног места прикључка НН мреже са фасаде објекта у будући ИМО (измештени 
мерни ормар), на граници предметне парцеле /јавне површине. Сви трошкови 
око измештња мерних места  ће бити на терет трошкова Епс дистрибуције 
Београд.  

Док  је пројектом потребно предвидети позицију која се се односи на  изградњу 
подземних водова од  будућег ИМО-а (измештеног мерног ормара) са бројилима 
до будућег објекта. 

Подземне водове предвидети - PPОО-A (4x25 мм) 

Пројектант је дужан да достави комплетну техничку документацију и то: 

У аналогном облику: 

- 3 примерка Пројекта за рушење са извршеном техничком контролом 
 
Као и комплетну техничку документацију у дигиталном облику на CD/DVD – у 3 
примерка у форми за извођење радова и потребе брисања објекта из катастра. 
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Понудом дати цену за комплетну документацију у нето и бруто износу. 

 

IV ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Извод из листа непокретности предметне парцеле, ситуација предметне парцеле 
са основама објекта. 

Сву техничку документацију израдити у складу са спецификацијом. 

 

Увид у фактичко стање објекта, на лицу места се може извршити сваког радног 
дана у периоду од 7:30 ч -15:30 ч.  

Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација 

потребно је да e-mail-ом најаве обилазак 2 дана раније на следеће е -

маил адресе:  javne.nabavke@barajevo.org.rs . gradj.insp2@barajevo.org.rs, 

zlatomir.nikolic@barajevo.org.rs  

Потврду о обиласку локација (Образац број 13) понуђач доставља уз понуду.  
Иста мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 
понуду подноси група понуђача, наведена потврда мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 

 

                Датум                          Понуђач 

     

   _____________________________                              _____________________________ 

 

 

Напомене: Овлашћени представник понуђача потписује дату спецификацију. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача на основу споразума 
одредђује  једног  понуђача из групе који је носилац посла који ће потписати дату 
спецификацију. 

  

mailto:javne.nabavke@barajevo.org.rs
mailto:gradj.insp2@barajevo.org.rs
mailto:zlatomir.nikolic@barajevo.org.rs
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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); 
Доказ: Правна лица и предузетник:Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда; 
 

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); 

Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције  Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих. Доказ:Предузетници и физичка лица:Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да 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 (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
Доказ:Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 
IVодељак 3. Образацбр. 2 и 3) 
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3. 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. 3) Закона) (Образац бр.2). 

Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица: Уверење Пореске 

управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 
Vодељак 3.-Образацбр. 2 и 3) 
 
4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - 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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је упоглављу IV 
одељак 3. Образацбр. 2 и 3)  

Право на учешћеу  поступку  предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
76. Закона, и то: 

 
 

1.Кадровски капацитет: 

Кадровски капацитет: Понуђач, укључујући све чланове заједничке понуде (без 

подизвођача), мора имати најмање следеће техничко особље које ће у свему 

извршавати предметну јавну набавку у складу са Законом о планирању и 

изградњи: 

 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера / архитекту са важећом личном 

лиценцом ИКС:  310 или 300 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом личном лиценцом ИКС:  

350  

 

Као доказ кадровског капацитета:  

понуђач, укључујући све чланове заједничке понуде (без подизвођача), за 

наведене ижењере мора имати у радном односу на неодређено или одређено 

време или ангажованг  по основу уговора ван радног односа(Наручилац прихвата 

следеће уговоре ван радног односа: уговор о привременим и повременим 

пословима или уговор о делу или уговор о допунском раду. 

Докази за  ижењере- пројектанте: 
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-1 дипломираног грађевинског инжењера / архитекту са важећом личном 

лиценцом ИКС: 310 или  300 

 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом личном лиценцом ИКС:  

350  

- фотокопија уговора у радном односу или уговора о привременим и повременим 

пословима или уговора о делу или уговора о допунском раду (за носиоца посла 

који није запослен код понуђача  уговор са плаћеним порезима и доприносима). 

фотокопија обрасца М или адекватног обрасца пријаве Републичком фонду за 

пензијско и инвалидско осигурање, којим се доказује да је лице у радном односу 

код понуђача или члана групе понуђача. 

 

- копија личне лиценце издате од ИКС са потврдом о важењу исте.  

Ако у Уговору ван радног односа није наведено да ће носилац посла бити 

ангажован за реазацију посла који је предмет ове јавне набавке потребно је 

приложити анекс уговора којим се то дефинише. 

 

- образац бр.11 - изјава о довољном кадровском капацитету 
 

2.Финансијски капацитет: 

Понуђач мора да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, што подразумева: 

 

 да је финансијско пословање понуђача у периоду од последњих пет година 

(2014., 2015.,  2016.,2017. и 2018.) године оцењено са најмање "веома добар 

бонитет ББ-" 

 да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен 

Позив за подношење понуда није био у блокади 

Докази за наведени финансијски капацитет: 

 SCORING-a за тражени период (2014. – 2018.), који издаје Агенција за привредне 

регистре на основу података из финасијских извештаја понуђача,  

 Потврда Народне банке Србије, одељења за принудну наплату у Крагујевцу, о 

броју дана неликвидности Понуђача за тражени период. 

Напомена:  

 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни 
на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије;  

 У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
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капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно; 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене 

доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов. 

Сви тражени докази се достављају у неовереним фотокопијама на дан 
отварања понуда 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве(Образац изјавепонуђача,датјеупоглављу IVодељак 3.-Образац бр. 2 и 
3),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. од  
тач.1)до та ч. 3) и. 4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. 

Додатне услове из чл.76 од тач.1) до тач. 4) Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача.Уколико Изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 

Сви тражени докази се достављају у неовереним фотокопијама на дан 
отварања понуда. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача док додатне услове 
испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 

одељак 3. образац бр. 2 и 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

Наручилац може  пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 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. 
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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 
 

 Образац  бр.2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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 отвореном поступку јавне набавке добра- број VIII-02 404-
180/2019 је -Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома 
културе у  Мељаку-ГО Барајево, испуњава све услове из чл. 75.и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то:  
 

Обавезни услови 

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. 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); 

4. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  -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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 
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Додатни услови: 

Понуђач, укључујући све чланове заједничке понуде (без подизвођача), мора 

имати најмање следеће кадрове које ће у свему извршавати предметну јавну 

набавку у складу са Законом о планирању и изградњи: 

 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера / архитекту са важећом личном 

лиценцом ИКС: 310 или  300 

-  1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом личном лиценцом ИКС:  

350  

 

Понуђач мора да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, што подразумева: 

 

 да је финансијско пословање понуђача у периоду од последњих пет година 

(2014., 2015., 2016.,2017. и 2018.) године оцењено са најмање "веома добар 

бонитет ББ-" 

 да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен 

Позив за подношење понуда није био у блокади 

Понуђач не може вршити измене лица која су наведена у обрасцу бр.11 „Изјава  о 

кадровском капацитету" без претходне сагласности Наручиоца. 

 

Место:_____________                                                              Понуђач: 

      Датум:_____________                       _____________________ 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, док 
додатне услове испуњавају заједно.  
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Образац бр. 3 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

ИЗ Ј А В У 

Подизвођач___________________________________________________________________________[навести 
назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке добра- број VIII-02 404-
180/2019 -Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе 
у  Мељаку-ГО Барајево, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

Обавезни услови 

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. 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); 

4. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  -Подизвођач 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 
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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. 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: Управа Градске 

општине Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добра – Прибављање техничке документације за рушење 

објекта-Дома културе у  Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  Понуда  се  сматра благовременом  уколико  је примљена од  стране 

наручиоца до 30.01.2020. године до 12.00 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  наручилац 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, сматраћесе неблаговременом. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 30.01.2020. год. у 13.00 часова у 

просторијама Одељења  за планирање инвестиције и развој ГО Барајево,ул. 

Светосавскабр.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 за ступање понуђача или личну карту. Број 

овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о 

отварањупонуда. 

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. 
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Понуда мора да садржи 
1. Техничка спецификација (образац бр.1), мора бити потписана  и оверена, према 

упутству у  наведеном поглављу.  
Поглавље III- стране 5-7 

2. Изјава понуђача и подизвођача (уколико понуђач наступа са подизвођачем) о 
испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона(обрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени 
додатни услови морају бити испуњени и докази за исте достављени на начин 
како је назначено у упутству. 

Поглавље IV – стране 8-15 

3. Образац понуде – попунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном 
поглављу (Обрасци 4., 5.,6.,7.) 

Поглавље VI-страна 31-35 

4. Техничка спецификација са обрасцем структуре ценe са упутством како да се 
попуни (Образац бр. 8) 

Поглавље VII-страна 36 

5. Модел уговора (Образац 9.) Поглавље VIII- страна -37-42 

6. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 10)достављање овог обрасца 
није обавезно 

Поглавље IX- страна 43 

7. Изјава о довољном кадровском капацитету  (Образац бр. 11)  Поглавље X -страна 44-45 

8. Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 121) Поглавље XI-  страна 46 

9. Потврда о обиласку локације (Образац бр. 13) Поглавље XII- страна 47 

10. Изјава о намерама понуђача о достављању менице за добро извршење посла 
(Образац бр. 14) 

Поглавље XIII- страна 48 

Напомена: 

Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора), 

тако се све мора попунити, приложити 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 сто је исправљено остане 

видљиво и читко а место начињене грешке  потписати од стране овлашћеног лица за потписивање документације.    
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати 

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. и 76. Закона),који морају бити потписани од 

стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 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 члану 81. Закона  

Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене и непотписане наручилац ће такву понуду 
одбити као неприхватљиву. 
Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 54, с тим што понуђач није у обавези да достави 
комплетну конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане обрасце у складу са упутством, као  
измене и допуне, све информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће наручилац у случају потребе 
образложити и огласити   сагласно члану 63. ЗЈН-а.  
Понуђач може да изврши   обилазак локације за наведену  набавку и оствари увид у пројектну документацију зарад 
бољег сагледавања предмета набавке. Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација потребно 
је да email-ом најаве обилазак 2 дана раније. 
Потврду о обиласку локације (Образац бр.13) понуђач доставља уз понуду. 
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3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. 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: Управа Градске 

општине Барајево,Светосавска бр. 2, 11460 Барајево са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку- Прибављање 

техничке документације за рушење објекта- Дома културе у  Мељаку- ГО 

Барајево, број VIII-02 404-180/2019- НЕОТВАРАТИ“или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку- Прибављање 

техничке документације за рушење објекта- Дома културе у  Мељаку- ГО 

Барајево, број VIII-02 404-180/2019-НЕОТВАРАТИ ”или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку–  Прибављање 

техничке документације за рушење објекта- Дома културе у  Мељаку- ГО 

Барајево, број VIII-02 404-180/2019-НЕОТВАРАТИ ” или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку- 

Прибављање техничке документације за рушење објекта- Дома културе у  

Мељаку- ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019, НЕОТВАРАТИ“. 

 

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. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИИЛИ 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. 
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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. 

 

7. 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 

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 понуденаводи 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 (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.образац 2.). 

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. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и. 4) Услов из члана чл. 

75. ст. 2. овог закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

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 7) 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). 
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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 наведених у поглављу  IV. 

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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. 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, 68/15 и 

113/17), од дана пријема правилно испостављеног рачуна. Како би рачун био 

плаћен у наведеном року потребно је да сваки буде регистован  у централном 

регисту рачуна и под одговарајућим бројем пре испостављања истог Наручиоцу на 

основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама (Сл. Гласник РС број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са  

Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра 

фактура“  („Сл. Гласник РС „ број 7/2018) 

Нема плаћања аванса. 

 

9.2. Захтев у погледу рока реализазације посла 

Рок за рализацију предметне набавке не може бити   дужи од 15  (петнаест)  
календарских дана од дана обостраног потписивања уговора. Као почетак 
израде сматра се заводни датум уговора, а укупан рок завршетка подразумева 
предају комплетне и верификоване пројектне документације Наручиоцу.  

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60(шездесет) 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. 
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9.4. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде 

Понуде које имају битне недостатке, које су условне, недовољно читке или 

неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени 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. Наручилац може одбити понуду уколико поседује 

доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) поступао супротно забрани из 

чл. 23. и 25. Закона; 2) учинио повреду конкуренције; 3) доставио неистините 

податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и средства 

обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а све у складу са чл. 82. Законa. 

10. 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. 

Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 

основу којих је одређена. 

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. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИИ 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Сагласно члану 61.став 5. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 

бр.124/12 14/15 и 68/15“)као и чл.13-14 и Правилника о обавезним 

елементима конкурсне докумнтације у поступцима јавних набавки (Службени 

гласник РС бр. бр.124/12 14/15 и 68/15“) као средство финансијског 

обезбеђења потребно је доставити следеће: 

1) меницу за озбиљност понуде - Понуђач је дужан да уз понуду достави 
меницу за озбиљност понуде. меница за озбиљност понуде мора бити са 
клаузулом: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 
позив. Меница озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне понуђене 
цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање 60 дана од дана 
отварања понуде. Меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим 
случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 
своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; 
- уколико изабрани понуђач не достави меницу за добрo извршење посла у 
складу са одредбама закљученог уговора. 
 
 

2) меницу  за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у 

тренутку потписивања Уговора, преда наручиоцу меницу за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница 

за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од нето уговорене 

вредности радова, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице  за добро извршење 

посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 

посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 

и на начин предвиђен уговором.  

 
 

Уз менице, понуђач је дужан да достави : 

- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска 

бр.2 да се меница у износу од 5 и 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 

односно набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 

- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани 

потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу (ДЕПО картон); 
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- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 

образац). Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу 

мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У 

случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази; 

- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће 

уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима на начин предвићен 

Уговором.  

 
Наведене менице, не могу  да садрже додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност датог средства обезбеђења  мора се продужити.  
 
Наручилац ће уновчити менице, уколико Добављач не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 
 
 

Сви трошкови у вези са наведеним средствима финансијског обезбеђења падају 
на терет понуђача/добављача. 
Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача 
(одређеног Споразумом о заједничком извршењу набавке) или понуђача, али не  
и на подизвођача. 

 У случају да у току важења гарантног рока не отклони грешке о свом трошку, а 
Наручилац рекламира недостатак или понуђач прекорачи рок отклањања 
грешака у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, чиме се не 
дира право наручиоца да потражује накнаду штете. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 

Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на 

e-mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302-
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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 објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН- 
Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  
Мељаку- ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 
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  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 

наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 

достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 

пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

ИКОНТРОЛА 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. 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“. 

17. 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  

Услучају да  две или више  понуда имају исту најнижу понуђену цену као 
најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
за реализацију посла . У случају да две или више понуда имају исти рок за 
завршетак посла, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који 
понуди дужи рок плаћања. Уколико ни након примене горе наведених резервних 
елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац 
ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве 
коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који  буде извучен. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
  

18. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3. 

Образац бр.2и 3.). 

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 

администрирају ови органи;  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 

средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. 

интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 

27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-

26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 

19. 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, који има интерес за доделу уговора у конкретном 

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН-а. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском 

поштом на e-mail:javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 011-8302-444 

или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: Управа 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 ЗЈН-а 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 набавкии на својој 

интернет страници, најкасније у року од два 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 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН-а указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН-а 

или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН-а, рок за 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:javne.nabavke@barajevo.org.rs
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подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

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 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН-а. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН-а;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН-а, је:  

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН-а која 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.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши је – 120.000,00 динара  

   (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;  
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   (7) сврха:ЗЗП;.наадресу наручиоца: ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 

Барајево]; јавна набавка- Прибављање техничке документације за рушење 

објекта-Дома културе у  Мељаку- ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019; 

   (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, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 

за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

20. 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. 

Изабрани понуђач је дужан да потпише уговор о јавној набавци, у року од 3 дана 
од дана када је исти примио, или у року од 3 дана од када је примио обавештење 
да приступи потписивању уговора у службеним просторијама Наручиоца, на 
адреси: ГО Барајево,Светосавска бр.2,  11460 Барајево, канцеларија број 17. 
Обострано Уговор мора да буде потписан у законском року од 8(осам )дана. 
 
Уколико изабрани понуђач не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће 
поступити сагласно члану 113. став 3. ЗЈН-а. 
 
21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, а све у складу са 



Конкурсна докумнтација ЈН бр. VIII-02 404-180/19 30/54 
 

чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015, 68/2015) и одредбама Уговора за предметну набавку. 

 
22. ДОДАТНИ РАДОВИ ИЛИ  УСЛУГЕ  

 

Извођач се обавезује да ће, на позив Наручиоца, дати понуду за извођење 

додатних радова или услуга  у преговарачком поступку без објављивања позива 

у случају када су испуњени услови из члана 36. Закона о јавним набавкама.  

Под додатним радовима се подразумевају услуге или радови који нису били 

укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који 

су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о 

јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да 

укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% 

од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку, да од 

закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да: 

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или 

економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не 

проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики 

трошкови за наручиоца или 

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од 

извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о 

јавној набавци. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац бр.4 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра- Прибављање 

техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  Мељаку-ГО 

Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

 

Адреса понуђача  

 

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Врста правног лица  

 

1.микро                  4. велико 

2. мало                  5. физичко лице 

3. средње              6. јавно предузеће 

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 
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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 

 

 

 

 

Датум                                                                                                                            Понуђач 

 

_________________                                                                                                            __________________ 
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 Образац бр. 5 

Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  

Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста правног лица  

 

1.микро                  4. велико 

2. мало                  5. физичко лице 

3. средње              6. јавно предузеће 

 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. 

Датум                                                                                                            Понуђач 

 

______________                                                                                                 __________________________
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 Образац бр. 6 

Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  

Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

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. 

Датум                    Понуђач 

 

  _______________________                               ___________________________ 
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Образац бр. 7 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Прибављање техничке документације за 

рушење објекта-Дома културе у  Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-

180/2019 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде – не може бити краћи од 60 
дана од дана отварања понуда. 

 

Рок важења понуде је ________ дана. 

Рок за реализацију је  15(петнаест) 
календарских дана од дана обострано 
потписаног уговора. 

Рок за реализацију посла је _______ 
дана. 

Рок плаћања не краћи од 8 (осам) ни дужи од 45 
(четрдесет пет) дана од дана правилног 
испостављеног рачуна- ситуације. 

Рок плаћања је __________ дана. 

         Датум              Понуђач 

    _________________    ____________________________________ 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни 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  сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

  



Конкурсна докумнтација ЈН бр. VIII-02 404-180/19 36/54 
 

VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Образац 8. 

Јавна набавка добра  

Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  

Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

 

Врста добра Јед. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа  

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Пројекат за 

рушење са 

техничком 

контролом 

ком 1     

УКУПНО:  

 

УКУПНА ЦЕНА  БЕЗ ПДВ-а:__________________________ 

                     СТОПА ПДВ-а:____________________________ 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:__________________________ 

У јединичну цену добра урачунати су сви зависни трошкови понуде.  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

1) у колони 4. уписати износ јединичне цене, по јединици мере без ПДВ-а; 

2) у колони 5. уписати износ укупне цене без ПДВ-а (3x4); 

3) у колони 6. уписати износ стопе ПДВ-а; 

4) у колони 7. уписати износ укупне цене са урачунатим ПДВ-ом; 

 

Датум:                                            Потпис одговорног лица 

 

______________________      ___________________________________ 

Напомена:Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац структуре цене
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Образац бр.9 

 
Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  

Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

 

Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни 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 и  потписати Уговор, што се наводи  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, 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: 011/7872-166, 

Телефакс: 011/8302-444 кога заступа  Председник Градске Општине  

Барајево(у даљем тексту: Наручилац),  

2. Добављача ____________________________________________________________________ 
Са седиштем у ________________________ улица: __________________________________________, 

ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 

Број рачуна:_____________________________Назив банке:___________________________________ 

Телефон:___________________________, Телефакс:_________________________________ 

кога заступа  ___________________________________________  ( у даљем тексту: Добављач ),  

(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)  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

Члан 1. 
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Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, на основу Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) и других 

подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени 

поступак јавне набавке - набавка добра Прибављање техничке докумнтације за 

рушење објекта у Барајеву-насеље Мељак број VIII-02 404-180/2019, да је 

Добављач доставио Понуду заведену код Наручиоца под бројем _________ од 

_______2019. године  (Попуњава Наручилац) и да достављена понуда Добављача  

у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши Прибављање техничке 

докумнетације за рушење објекта-Дома културе  у Мељаку- ГО Барајево, у свему 

према усвојеној понуди бр._____________ од __________________. године. 

Добављач се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради 

стручно и квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг 

привредника а у свему према добијеним пројектним задатком  и осталим 

условима и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа као и 

важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет уговора. 

Све корекције које уследе након предаје пројектно техничке  документације  а 

које  су последица немарности и пропуста  Добављача падају на терет истог, без 

права на накнаду трошкова. 

 

 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

 
Члан 2. 

 
Укупна уговорена вредност за  из члана 1. овог Уговора без обрачунатог 

пореза на додату вредност износи: ________________________________________________ динара  

(и словима:_______________________________________________________________________), а са 

обрачунатим порезом на додату вредност износи: _____________________________ динара 

(и словима:____________________________________________________________________) 

Нема измене уговорене јединичне цене. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 

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, 68/15 и 113/17), од 

дана пријема правилно испостављеног рачуна. Како би рачун био плаћен у 

наведеном року потребно је да сваки буде регистрован у централном регисту рачуна 

и под одговарајућим бројем пре испостављања истог Наручиоцу на основу Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. 

Гласник РС број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са  Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као 
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и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  („Сл. Гласник РС „ број 

7/2018).  

 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача у року од ___________дана,на 

текући рачун број:_______________________________ код ________________________________банке. 
(Попуњава Добављач) 
 
 
 

 
РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 

 
Члан 4. 

 
 Рок за израду пројекта је битан елемент уговора и износи ______________ дана 
од момента закључења овог уговора. За наручиоца није прихватљив рок краћи од 
15 (петнаест) календарских дана од дана обострано потписаног уговора. 
 
 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 5. 
 

Понуђач  се обавезује да достави Наручиоцу: 

 
1) меницу за озбиљност понуде - Понуђач је дужан да уз понуду достави 
меницу за озбиљност понуде. Меница за озбиљност понуде издаје се у износу од 
5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи 
најмање 60 дана од дана отварања понуде. Наведено средство обезбеђења не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 
Наручилац  ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим 
случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 
своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; 
- уколико изабрани понуђач не достави меницу за добрo извршење посла у 
складу са одредбама закљученог уговора. 

  
Добављач се обавезује да достави Наручиоцу: 

-меницу  за  добро  извршење  посла  у  висини  од 10% од  нето уговорене  

вредности  предметне набавке, односно______________________________ динара 

(попуњава Добављач) , са роком важности 60 дана по истеку уговореног рока за 

коначно извршење посла.  
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Добављач ће ову меницу доставити у тренутку потписивања Уговора. 

У случају продужења рока завршетка посла Добављач је у обавези да продужи 

важење менице за добро извршење посла и исту достави Наручиоцу у року од 10 

календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока. Наручилац, до 

достављања продужене менице за добро извршење посла, неће вршити плаћања. 

Уколико Добављач не достави продужену меницу за добро извршење посла у 

наведеном року, Наручилац има право да активира претходно достављену меницу 

за добро извршење посла и једнострано раскине Уговор.  

Уз менице, понуђач је дужан да достави : 

- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска бр.2 

да се меница у износу од 5 и 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно 

набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 

- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани 

потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу (ДЕПО картон); 

- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 

образац). Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора 

бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази; 

- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће 

уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима на начин предвићен 

Уговором.  

 
Наведене менице, не могу  да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност датог средства обезбеђења  мора се продужити.  
 
Наручилац ће уновчити менице, уколико Добављач не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 
 
 

Сви трошкови у вези са наведеним средствима финансијског обезбеђења падају 
на терет понуђача/добављача. 
Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача 
(одређеног Споразумом о заједничком извршењу набавке) или понуђача, али не  и 
на подизвођача. 

 У случају да у току важења гарантног рока не отклони грешке о свом трошку, а 
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Наручилац рекламира недостатак или понуђач прекорачи рок отклањања 
грешака у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, чиме се не 
дира право наручиоца да потражује накнаду штете. 

 
 

 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 6. 
 

 
 

Уколико постоји оправдана сумња да реализација нече бити у уговореном року  

неће у уговореном року, Наручилац има право да наложи Добављачу да предузме 

све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање израде пројектно техничке 

документације  са  уговореним роком. 

Уколико Добављач не поступи из налога из става 1. овог члана и не реализује  

предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну 

казну у висини 2‰ (два промила) од укупно нето уговорене вредности за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% (десет 

процената) од нето вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац може извршити и без претходног пристанка 

Добављача, умањењем рачуна.  

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорних обавеза Добављача већа од уговорне казне, Наручилац ће 

захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази износ уговорне 

казне и има право да, након обавештавања Добављача, у писаној форми, о стварно 

насталој штети, уради следеће: 

- наплати меницу  за добро извршење посла;  

- раскине уговор;  

- закључи нови уговор са трећим лицем о реализацији посла  на трошак 

Добављача.  

 
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 7. 
 

Добављач се обавезује да изради и преда Наручиоцу пројектну 
документацију на начин и по поступку прописан Конкурсном документацијом. 
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Члан 8. 

 
Саставни део уговора су: 

-понуда бр.____________од дана_____________ 

-техничка спецификација са структуром цене 

 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 

За све што овим уговором није посебно регулисано примењују се одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи као и других 

позитивних прописа. 

 
Члан 10. 

   
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико 

до споразума не дође уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

 
 

Члан 11. 
 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по2 

(два ) примерка задржава свака уговорна страна. 

 
 
 

НАРУЧИЛАЦ: 

 

 ________________________________  

Председник ГО Барајево 

Слободан Адамовић 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ: 

 

_______________________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

Образац бр.10 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за ЈН- Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома 

културе у  Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019, 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: 
 Потпис понуђача 
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X ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

 
Образац бр.11 

 
ИЗЈАВА 

 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за ЈН– 

Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома културе у  

Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

укључујући све чланове заједничке понуде (без подизвођача) имамо најмање: 

1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера / архитекту са важећом 

лиценцом ИКС: 310 или 300 

. __________________________________________________________________________________________________ 
(уписати име и презиме) 

1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом ИКС: 

350 

 
. __________________________________________________________________________________________________ 

(уписати име и презиме) 
 

 
 

за које  се прилажу: 

Фотокопије личне лиценце и фотокопије потврде о важењу захтеване лиценце 

ИКС: 310 или 300 и 350 

 -фотокопија обрасца М или адекватног обрасца пријаве Републичком фонду за 

пензијско и инвалидско осигурање, којим се доказује да је лице у радном односу 

код понуђача или члана групе понуђача ; 
 

- Фотокопије уговора у радном односу (на одређено или неоредђено време) или 

уговора о обављању привремених и повремених послова или уговора о делу или 

уговора о допунском раду (за носиоца  посла који није запослен код понуђача уз 

уговор и доказ о плаћеним порезима и доприносима) 

 

Ако у Уговору ван радног односа није наведено да ће носилац посла бити 

ангажован за реализацију посла који је предмет ове јавне набавке потребно 

је приложити анекс уговора којим се то дефинише. 

 

Као и да ћемо испуњеност кадровског капацитета обезбедити за извршење свих 

позиција  наведених у делу VII- обрасци 8. Техничка спецификација са обрасцем 
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структуре цене  за све време реализације набавке. Наведени  носиоци посла  се не 

смеју током реализације мењати без претходне сагласности Наручиоца. 

                                                                                                            (Потпис овлашћеног лица) 

....................................................... 

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Образац бр.12 

 
 

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

даје:  

 

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

отвореном поступку јавне набавке – Прибављање техничке документације за 

рушење објекта-Дома културе у  Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 
Датум:  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.  



Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02 404-180/2019 47/54 
 

 

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О OБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈE 

 
Образац бр.13 

 
 

 

ПОТВРДA О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 
Од стране опуномоћеног лица понуђача __________________________________________________ 
из _______________________________ извршен је обилазак терена на назаченим локацијама 
ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке - Прибављање техничке 
документације за рушење објекта-Дома културе у  Мељаку-ГО Барајево, број 
VIII-02 404-180/2019, Понуђач је упознат са свим информацијама које су 
неопходне за припремање понуде и свим условима на парцели и да сада не 
постоји основ за било какве накнадне промене у цени. 
 
Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 
 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Представници Наручиоца 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду, уколико је извршен обилазак 
локације. 
 

Обилазак локације најавити Наручиоцу 2 (два) дана раније na e-mail адресу: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs 

У случају заједничке понуда образац потписује и оверава водећи члан - носилац 
посла. 
 

Датум:              За Наручиоца 

 

________________________       ____________________________ 
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XIII ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

Oбразац бр.14 

Понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача) са седиштем 
у__________________________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕ, да ће у случају да буде изабран у својству Добављача 
по набавци- Прибављање техничке документације за рушење објекта-Дома 
културе у  Мељаку-ГО Барајево, број VIII-02 404-180/2019 
 

 
Наручиоцу у тренутку закључења уговора доставити: 
 
Меницу  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 

10% од нето уговорне вредности радова, са роком важности који је 60 (шездесет) 

дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро 

извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство 

обезбеђења  у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором.  

Уз меницу, изабрани понуђач је дужан да достави: 

- Менично овлашћење  

- Писмо у корист Управе ГО Барајево, Светосавска бр.2 да се меница у износу од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно набавке, без сагласности понуђача 
може поднети на наплату; 

- Копије картона депонованих потписа на којем се јасно виде депоновани потписи, 
печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу (ДЕПО картон); 

-Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити  
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлащћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази; 

-Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке).  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Понуђач не 
извршава своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен Уговором.  

Меница з за добро извршење посла року биће на писани захтев враћена Понуђачу  
у року од 30 (тридесет ) дана након извршења уговорних обавеза. 

   Датум                                                                                                               Понуђач 

 

___________________________                                                                           ________________________ 
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У прилогу к.д пројектни задатак инвеститора који је сасатавни део конкурсне 
документације и Решење  градоначелника града Београда број: 463-8221/19-Г   

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

На катастарској парцели број 606/1 КО Мељак, уписан у лист непокретности под 

бр. 1177 КО Мељак налази се објекат бруто површине 393,00m² спратности 

сутерен и приземље димензије 31,96 m x 13,30 m који је изграђен у 

традиционалном систему градње. Објекат према начину коришћења је ЗГРАДА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ и према правном статусу је ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ 

ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ на парцели у својини ГРАДА БЕОГРАДА и за ову врсту 

радова је прибављено Решење  градоначелника града Београда број: 463-8221/19-

Г   

Циљ је да се уклони цео наведени објекат.  

Пројекат треба израдити у свему према важећем Закону о планирању и изградњи  

и Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта  

Циљ је да се у пројекту предвиди извођење радова тако што ће се навести све 

мере  које су неопходне  за безбедно извођење на начин којим се не омета или 

ограничава саобраћај, проток, безбедност и комуникација грађана и не нарушава 

околина, природна средина, здравље и безбедност пролазника. Неопходно је 

навести све прописе које је треба поштовати при извођењу ове врсте радова као 

предмер радова са количинама коју прати графички приказ.  

Пројекат у звему треба израдити за издавање дозволе о уклањању објекта – 

пројекат рушења са техничком контролом.  
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Ситуација  

 

Шема приземља објекта са приказаним распоредом 15 просторија и позицијом 

зидова док за сутерен није могло да се припреми шема јер су зидови почели да се 

обрушавају па није било безбедно за прилаз. 
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Фасада А                                                                   Фасада D 

 Фасада В 
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