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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број: VIII-02 404-10/2018 

Б а р а ј е в о 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗБОР  СТРАТЕШКОГ  ПАРТНЕРА  

СА  ИЗРАДОМ   И  РЕАЛИЗАЦИЈОМ    ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО  ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

Бр. VIII-02 404-10/2018 

 

 

Датум_____________________ почетак  отварања понуде у __________часова , отварање 

завршено у __________часова. 

 

Председник Комисије: Златомир Николић, грађев. техничар, _____________________ 

 Заменик : Владан Нинковић. саобраћајни техничар;  __________________________________ 

Чланица:, Наташа Рњак Илић,  дип.правник;  

______________________________________________ 

Заменица: Јелена Лазић , дипломирани економиста;  __________________________________ 

Члан, Горан Поповић, члан већа ;  ________________________________________________________ 

 Заменик:Боривоје Павловић,члан већа; ___________________________________________________ 

 

 

 

Јануар ,  2018. године 

На основу Одлуке Скупштине Градске општине Барајево,  број: 06- 68/2017 
од 26.12.2017. године(„СЛ лист Града  Београда„ 105/17) о покретању 
поступка  гасификацији  на територији Градске општине Барајево,  Одлуке о 
покретању поступка путем јавног позива  за избор стратешког партнера са израдом 
и реализацијом  програма гасификације насељених места Градске општине 
Барајево, број: VIII-02 404-10-1/2018 и Решења о образовању комисије за 
наведени поступак VIII-02 404-10-2/2018, припремљена је: 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За избор стратечког партнера са израдом и реализацијом  програма           

гасификације  насељених места ГО Барајево  путем јавног позива 

VIII-02 404-10/2018 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о поступку путем јавног позива 3 

II Садржина програма  (Образац бр. 1) 4 

III 
Oбавезни услови за учешће у поступку и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 
5-6 

IV 

Oбразац изјаве о испуњавању услова да понуђач 

располаже неопходним кадровским капацитетом 

(Образац бр. 2) 

7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 8-12 

VI Образац понуде (Обрасци бр. 3,4 ,5) 13-16 

VII Списак референци (Образац бр. 6) 17 

 

Укупно конкурсна садржи 17 страна. 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О  ПОСТУПКУ ПУТЕМ ЈАВНОГ  ПОЗИВА 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац:  Градска општина  Барајево 

Адреса: ул.  Светосавска бр. 2, 11460 Барајево 

 

Конкурсну документацију са одговарајућом пратећом  документацијом можете 
преузети  лично на адреси: Градска општина Барајево, ул.  Светосавска бр. 4, 
11460 Барајево у  времену од 07,30-15,30 часова.  

Списак пратеће документације :  

- ПГР – План генералне регулације  целина 1- Барајево  

- П.П  ГО  Барајево („СЛ лист Града  Београда„ 53/12) 

- Урбанистички пројекат пословне зоне Требеж 

2. Врста поступка: 

Избор стратешког партнера за израду и реализацију програма гасификације 

насељених места Градске општине Барајево путем јавног позива.  

 

3. Предмет: 

Предмет   поступка , број VIII-02 404-10/2018 је  – Избор стратешког партнера за 

израду и реализацију програма гасификације насељених места Градске 

општине Барајево путем јавног позива  

 

4. Циљ поступка: 

Поступак се спроводи ради избора стратешког партнера за израду и реализацију 

програма гасификације насељених места Градске општине Барајево путем 

јавног позива и закључења  уговора између следећих уговорних страна:  

ГО Барајево, Стратешког партнера и ЈП „Србијагас“. 

 

 5.Лице за контакт: Наташа Рњак Илић, 0648756094, у времену од 07,30-15,30 

часова. 
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II САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

                                                                       

 

Образац бр.1 

Предмет поступка,  број VIII-02 404-10/2018  је  – Избор стратешког партнера за 

израду и реализацију програма гасификације насељених места Градске 

општине Барајево путем јавног позива. 

Крајњи рок за реализацију програма гасификације насељених места Градске 

општине Барајево путем јавног позива је 31.12.2021.године.  

 

 

- Програм треба да садржи одређивање правца доводног гасовода 

средњег притиска 

- Мерне регулационе станице широке потрошње  

 

Овлашћени представник понуђача потписује и оверава печатом дати образац. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 
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III  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 
 

А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  

Право на учешће у поступку има домаће физичко или правно лице, ако: 

1. Је регистровано код надлежног органа за обављање одговарајуће 

делатности које су предмет конкурса. 

2. Ако му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена 

правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности. 

3. Је измирило доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије ( Потврде Пореске управе, филијале на којој администрира 

понуђач и потврде локалне Пореске администрације), 

4. Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима, 

5. Располаже неопходним техничким и кадровским капацитетима 

Б)  ДОКАЗИВАЊЕ  ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

Понуђач доставља следеће доказе о испуњености обавезних услова: 

1. Извод из регистра привредних субјеката. ( Извод не може бити старији од 12 

месеци) 

2. Оснивачки акт понуђача 

3. Потврда привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре да 

понуђачу у року од 2  (две) године пре објављиванња јавног конкурса није 

изречена правоснажна судска или управна мера забране 

обављања делатности.  Овај доказ мора бити издат после дана објављивања 

јавног позива. 

4. Понуђач је обавезан да достави Потврду надлежног Пореског органа, 

односно Потврду Републичке 
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управе јавних прихода, филијале на којој администрира понуђач и 

Потврде локалне Пореске 

администрације на којој администрира понуђач, да је измирио све 

доспеле порезе и друге јавне 

дажбине ( Потврда не сме бити старија од 6- шест месеци) 

5. Биланс стања, Биланс успеха или Бруто биланс   за три обрачунске године ( 

2015., 2016., и 2017.година) Потребно је да је понуђач остварио пословни 

приход за (2015., 2016., и 2017. годину - збирно већи од 1.000.000.000,00 

динара у делатности која је предмет овог конкурса ( изградња 

дистрибутивних гасних мрежа) и остварио добит пре опорезивања у 2017. 

години већу од 200.000.000,00 динара. 

6. Референц листа укупно реализованих и изведених радова на изградњи 

дистрибутивних гасоводних мрежа , ГМРС-а и МРС-а. 

7. Фотокопија најмање 3(три)  закључена уговора са ЈП „Србијагас" о 

пословнотехничкој сарадњи на реализацији програма гасификација општина 

у  2015.,2016., и 2017.години, исти ће представљати концепт за закључење 

Уговора и неће у битним деловима одступати од услова који су наведени у 

постојећим 

Уговорима са ЈП „ Србијагас". 

Да би се понуђач квалификовао, неопходно је да је током 2015., 2016., и 2017. 

године минимално реализовао 200.000 метара дистрибутивне гасоводне 

мреже. (Прилаже се изјава (потврда) ЈП „Србијагас") 

 

 

 

Напомена:  

Сви докази за обавезне услове се достављају у невереним копијама на 

дан отварања понуда. 
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IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 

НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ  

                            

                                                                                                                       Образац бр. 2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ  

ИЗБОР  СТРАТЕШКОГ  ПАРТНЕРА  

СА  ИЗРАДОМ   И  РЕАЛИЗАЦИЈОМ    ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО  ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

 

У складу са прописаним условима за доказивање кадровског капацитета, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу: 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у  

поступку избора стратешког партнера за израду и реализацију програма 

гасификације насељених места Градске општине Барајево путем јавног позива  

поседује   одговарајуће кадрове за  предметни поступак предвиђен    конкурсном 

документацијом за наведени  конкурс. 
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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. 

 

Понуду доставити л и ч н о  и л и  на адресу: Градска општина Барајево, у л .  
Светосавска б р . 2, 11460 Барајево, са назнаком:  „За конкурс-стратешки 
партнер за гасификацију,  бр. VIII-02 404- 10/2018 "  - НЕ ОТВАРАТИ”.   

Рок за достављање понуде је 10 (дана ) дана од наредног дана од дана 
објављивања овог јавног позива у дневном листу „Данас" до 12,00 часова..  

Јавни позив  је оглашен у дневном листу „Данас" 15.01.2018.године. 

Право на учешће у поступку има домаће физичко или правно лице, које се бави 
делатностима које су предмет овог поступка путем  јавног позива уколико 
испуњава обавезне услове за учешће у предметном конкурсу који су прописани 
у конкурсној документацији наручиоца.  

Конкурсна документација са пратећом документацијом  може се преузети 
од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Данас" на адреси: 
„Градска општина Барајево ", ул. Светосавска бр.4 , 11460  Барајево , сваког 
радног дана у времену од 07,30-15,30 часова.  

Све информације могу се добити на телефон: 0648756094, у времену од 07,30-
15,30 часова, контакт особа: Наташа Рњак Илић. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

Уколико последњи дан за подношење понуде падне у нерадни дан, рок се 
помера за први радни дан. 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за достављање понуда, 

истог дана, односно 25.01.2018 са почетком у 13.00 часова у просторијама ГО 

Барајево ул. Светосавска бр.4 , 11460  Барајево . Уколико дан за отварање 

понуда падне у нерадни дан рок се помера за први наредни радни дан.  
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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. 

 

 Јавном отварању може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда 

односно заступање понуђача или личну карту. Број овлашћења и име 

представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

Записник   о   отварању   понуда,   након   завршеног   поступка,   потписују   

овлашћени  представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника 

се доставља понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању 

у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним 

овлашћеним представницима понуђача. 

 

Напомена: 
Одлуку о избору стратешког партнера доноси Скупштина Градске општине 
Барајево , а на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса. 

Учесници конкурса биће обавештени о резултатима истог у року од 8 дана од 
дана доношења Одлуке од стране Скупштине Градске општине Барајево. 
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Понуда мора да садржи 

1. Образац бр.1, мора бити потписан  и оверен, према упутству у   наведеном 

поглављу.  

Поглавље II - странa 4 

2. Изјава понуђача Образац бр.2 - сви наведени обавезни услови морају бити 

испуњени и докази за исте достављени на начин како је назначено у упутству. Сви 

докази за обавезне услове се достављају у невереним копијама на дан отварања 

понуда. 

Поглавље IV – странa 7 

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

поглављу (Обрасци бр. 3,4, 5,) 

Поглавље VI-страна 13-16 

4. Списак референци (Образац бр. 6) Поглавље VII страна 17 

Напомена: 

Све наведено чини саставни део понуде (сви потребни докази, наведени обрасци),  све  се мора попунити, приложити и оверити 

на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда била прихватљива. Уколико се начини грешка 

приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане видљиво и читко а место начињене грешке 

оверити печатом. 

Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене, непотписане или неоверене таква понуда   се 

одбија  као неприхватљива. 

Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 17 с тим што понуђач није у обавези да достави 

комплетну конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане и печатом оверене обрасце у складу са 

упутством, као  измене и допуне, све информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће ну случају потребе  

бити образложене  и оглашене, као фотокопије  свих потребних доказа за обавезне услове који се достављају на дан отварања 

понуда. 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или  опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина 

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

„Измена   понуде   за   - Избор стратешког партнера за израду и реализацију 

програма гасификације насељених места Градске општине Барајево, број VIII-

02 404- 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

„Допуна   понуде   за   -   Избор стратешког партнера за израду и реализацију 

програма гасификације насељених места Градске општине Барајево VIII-02 

404- 10/2018,  - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив   понуде   за    – Избор стратешког партнера за израду и реализацију 

програма гасификације насељених места Градске општине Барајево VIII-02 

404- 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 

„Измена и допуна понуде за– избора стратешког партнера за израду и 

реализацију програма гасификације насељених места Градске општине 

Барајево, број VIII-02 404- 10/2018   - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

своју понуду. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати  

понуду. 

 

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. 
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5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 

ГО Барајево, ул. Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на e-

mail: natasa.rnjakilic@barajevo.org.rs тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 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 проследити понуђачу и исти објавити на својој интернрт 

страници.  

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

Избор стратешког партнера за израду и реализацију програма 

гасификације насељених места Градске општине Барајево, бр. VIII-02 404-

10/2018 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

                                                                                                                             Образац бр.3 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Избор 

стратешког партнера за израду и реализацију програма гасификације 

насељених места Градске општине Барајево, бр. VIII-02 404-10/2018 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

 

Адреса понуђача  

 

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

 

Датум                                                                                                                            Понуђач 

____________                                                                                                                   ____________ 

    М. П.  
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                                                                                                                         Образац бр.4 

Избор стратешког партнера за израду и реализацију програма 

гасификације насељених места Градске општине Барајево, бр. VIII-02 404-

10/2018 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког подизвођача. 

Датум                                                                                                            Понуђач 

_____________                                                                                                 __________________________

                                                      

    М. П.  
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Образац бр.5                                 

Избор стратешког партнера за израду и реализацију програма 

гасификације насељених места Градске општине Барајево, бр. VIII-02 404-

10/2018 

 

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 

    М. П.  

           __________________________                               ______________ 
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VII СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ 

 

Образац бр. 6 

Избор стратешког партнера за израду и реализацију програма гасификације 

насељених места Градске општине Барајево VIII-02 404- 10/2018 

За пословни капацитет навести најмање  најмање 3(три)  закључена уговора са ЈП 

„Србијагас" о пословно техничкој сарадњи на реализацији програма гасификација 

општина у  2015.,2016., и 2017.години, исти ће представљати концепт за закључење 

Уговора и неће у битним деловима одступати од услова који су наведени у 

постојећим Уговорима са ЈП „ Србијагас". Приложити фотокопије Уговора.  

Напомена:  Да би се понуђач квалификовао, неопходно је да је током 2015., 2016., и 

2017. године минимално реализовао 200.000 метара дистрибутивне гасоводне мреже. 

(Прилаже се изјава (потврда) ЈП „Србијагас"). Приложити потврде. 

Р. б. Предмет уговора 
Број и датум закључења 

уговора 
Број и датум потврде  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

           __________________________                               __________________________ 


