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ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА 

ул. Рисанска бр. 12, 11000 Београд 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 ЈАВНА НАБАВКА MАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

  

 

 
УСЛУГЕ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ 

ПОЖАРА И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 16/2019 
 

 
 

 
Јавни позив и конкурсна докуметација објављени 
на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца 

 

Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда: 06.12.2019.године до 10 часова 

Јавно отварање: 06.12.2019. године у 12 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, новембар 2019. годинe 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 12210 од 28.11.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 

12211 од 28.11.2019. године Комисија за јавну набавку припремила је 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 

Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног пројекта 

заштите од пожара  

 

ЈН бр. 16/2019 

Садржај: 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

         III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, пројектни задатак, 

евентуалне додатне услуге и сл. 
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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 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Образац понуде 23 

VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 27 

VIII Образац изјаве понуђача о испуњености услова чл. 75 

ЗЈН 

28 

IX Образац изјаве подивођача о испуњености услова чл. 75 

ЗЈН 

29 

X Модел уговора 30 

XI Образац трошкова припреме понуде 35 

XII Образац изјаве о независној понуди 36 

XIII Обрасци изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

 Закона 

37 

XIV Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 38 

XV Образац – референтна листа 39 

XVI Образац Потврда о обиласку локације 40 

 

Конкурсна документација садржи укупно 40 страна 
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  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 

 

Подаци о наручиоцу – назив: 
Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града 

Београда 

Адреса наручиоца: Ул. Рисанска бр. 12, 11000 Београд 

Интернет страница наручиоца: 
 
www.cdlbgd.rs 

 

Врста поступка јавне набавке: 
Јавна набавка услуга мале вредности која се 

спроводи у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

Циљ поступка: 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о 

јавној набавци. 

 

 

Контакт: 

Служба за јавне набавке, Јована Зекавица и 

Тамара Суботић: jovana.zekavica@cdlbgd.rs и 

tamara.subotic@cdlbgd.rs, сваког радног дана 

(понедељак – петак) од 8,00 до 15,00 часова. 

 

  II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

Предмет јавне набавке 

бр.13/2019: 

Услуге - Израда пројекта стабилних система за 

дојаву пожара и главног пројекта заштите од 

пожара  

Партије: Набавка није обликована по партијама 

Рок за подношење понуда: 06.12.2019. године до 10.00 часова 

Назив и ознака из општег речника 

набавке: 

 

 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена 

трошкова  

 

 
 
 
 

http://www.cdlbgd.rs/
mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
mailto:tamara.subotic@cdlbgd.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста услуга: Услуге израде пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног 

пројекта заштите од пожара. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

Инвеститор: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, 

Рисанкса бр. 12, Београд 

Локације: 

1. Одмаралиште „Станишници” Гоч 

2. Одмаралиште „Букуља” Аранђеловац 

3. Одмаралиште „Стеван Филиповић” Дивчибарима 

4. Одмаралиште „Рудник ” Рудник 

Назив 

пројекта: 

ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВE ПОЖАРА И 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

 

ЗАДАТАК И ОБИМ ПРОЈЕКТА 

На основу члана 39. тачка 2. и члана 42. став 1. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник 

Србије” бр. 111/09, 20/15, 87/18 - други закон, 87/18) и Правилника о техничким 

нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ” бр.87/93) 

урадити Пројекат стабилних система за дојаву пожара, а сагласно Законима, техничким 

прописима, стандардима и правилима струке. 

 

Пројектни задатак реализовати за објекте који се налазе на следећим локацијама:  

 

1.Одмаралиште „Станишници” на Гочу 

Укупна корисна површина свих објеката 2.456,01 м2 

2.Одмаралиште „Букуља” у Аранђеловцу 

Укупна корисна површина свих објеката 3.027,40 м2 

3.Одмаралиште „Стеван Филиповић” на Дивчибарама 

Укупна корисна површина свих објеката 5.203,00 м2 

4.Одмаралиште „Рудник” на Руднику 

Укупна корисна површина свих објеката 2.595,33 м2 

 

Пројектом приказати заштиту стабилном инсталацијом за дојаву пожара. У сврху заштите 

извести савремени адресабилни систем којим се омогућава: 

– Надзирање штићеног простора и рано откривање пожара 
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– Аутоматска (комбинација оптичких и термичких детектора дима) и ручна дојава 

пожара 

– Звучна и светлосна сигнализација пожара 

 

Централни уређај 

Предвидети микропроцесорску адресабилну централу са могућношћу прикључења 

адрерсабилних и конвенционалних јављача пожара на потребан број зона у зависности од 

локације и броја објеката. 

Централни уређај сместити у просторију дежурне службе, односно у просторију где је 

организована присутност запослених 24 часа. 

 

Аутоматски и ручни јављачи пожара и сигнализација  

Пројектом предвидети аутоматске (оптички и термички детектори) и ручне јављаче пожара 

у складу са важећим прописима и геометријом простора у предметним објектима. 

Пројектом предвидети алармне сирене за звучну сигнализацију, као и светлосну 

сигнализацју. Распоред алармних сирена треба да буде такав да се у свакој просторији 

постигне потребан ниво звука.  

 

Инсталација каблова 

Трасе каблова, као и типове каблова предвидети у складу са прописима и усагласити са 

постојећим инсталацијама. За напајање сирена употребити кабл са интегритетом у пожару. 

Напајање централног уређаја обезбедити одговарајућим каблом од најближег разводног 

ормана и то је обавеза Инвеститора. 

 

Пројектантским решењем стабилних система за дојаву пожара обухватити и прилагодити 

намени свих просторија, осим санитарних чворова. Стабилни систем за дојаву пожара 

мора задовољавати важеће техничке прописе. 

 

 

 

 

 

У Београду,   2019.године     ИНВЕСТИТОР: 

 

        ______________________________ 

Центар дечјих летовалишта и 

опоравилишта града Београда 
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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: Изјава – поглавље VIII 

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: Изјава – поглавље VIII 

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. 4) Закона);   

Доказ: Изјава – поглавље VIII 

 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона): 

 а) Овлашћење МУП-а за израду Главних пројеката заштите од пожара, и да има           

запослено лице са лиценцом за израду пројеката заштите од пожара. 

 б) Овлашћење МУП-а за обављање послова пројектовања и извођења стабилних 

система за дојаву пожара. 

Доказ: Копије решења и потврда. 

 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: Изјава – поглавље XIII 

 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 

то:  

 

А)Услови у погледу финансијског капацитета: 

 

1. Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуде на 

Порталу јавних набавки није био неликвидан. 
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Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од шест месеци пре 

објављивања позива за подношење пријаве на Порталу јавних набавки није био 

неликвидан. 

 

2. Понуђач се обавезује да достави доказе да располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.) 

остварио приход у износу 9.000.000,00 без ПДВ-а, за све три године заједно. 

Доказ: Извештај о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре, Биланс 

стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018) 

 

Б)Услови у погледу пословног капацитета: 

 

1. Да понуђач у периоду 01.01.2016 - до дана објављивања јавног позива има урађених: 

- минимално три посла који се односе на израду пројеката стабилних система за 

дојаву пожара од чега бар један за установе које раде са децом минималне 

површине 7.000 м2. 

 

Доказ: Достављање уговора или потписане и оверене референтне листе наручиоца у 

форми приложеног Обрасца - поглавље XVI, о извршеним услугама, са наведеним бројем 

уговора или рачуна, врсте услуга и вредностима (уговора или фактуре). 

 

2. Да понуђач у периоду 01.01.2016 - до дана објављивања јавног позива има урађене  

послове који се тичу израде документације из области заштите од пожара за објекте 1. 

и 2. категорије и то: 

- главни пројекти заштите од пожара, елаборати о заштити од пожара, главни 

пројекти стабилних система за дојаву пожара, планови заштите од пожара, 

елаборати о зонама опасности, минималне вредности 4.000.000,00 динара 

 

Доказ: Достављање уговора или потписане и оверене референтне листе наручиоца у 

форми приложеног Обрасца - поглавље XVI, о извршеним услугама, са наведеним бројем 

уговора или рачуна, врсте услуга и вредностима (уговора или фактуре). 

 

3. Сертификате којим се потврђује да организација има: 

- Стандарда ISO 9001 - кojи дефинише зaхтeвe зa систeм упрaвљaњa квaлитeтoм. 

- Стaндaрд ISO 14001 који дeфинишe зaхтeвe зa упрaвљaњe зaштитoм живoтнe 

срeдинe.  

- Стaндaрд OHSAS 18001 кojи дeфинишe зaхтeвe зa систeм мeнaџмeнтa здрaвљeм 

и бeзбeднoшћу нa рaду. 

- Стандарда ISO/IEC 22301 - кojи дефинише зaхтeвe зa систeм менаџмента 

континуитетом пословања. 

- Стaндaрд ISO/IEC 27001 кojи дeфинишe зaхтeвe зa систeм мeнaџмeнтa 

безбедношћу информацијама. 

- Стaндaрд ISO 37001 који дeфинишe зaхтeвe зa систeм менаџмента против мита.  

- Стaндaрд EN ISO 50001 који дeфинишe зaхтeвe зa систeм менаџмента енергијом.  

 

Доказ: Копије важећих сертификата издатих од стране акредитоване организације. 
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4. Да понуђач има решење МУП-а Србије (у складу са Законом о заштити од пожара, „Сл. 

гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015) за: 

− Обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара; 

− Обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара: 

• Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара;  

• Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и 

пара;  

• Израда анализа зонама опасности и одређивање ових зона на местимакоја су 

угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара 

запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја;  

• Израда пројеката стабилних система за гашење пожара;  

• Пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене 

експлозивним атмосферама;  

• Пројектовање система за одвођење дима и топлоте.  

 

Доказ: Копије важећих решења/овлашћења. 

 

5. Да поседује минимум 2 лиценцирана софтвера за исцртавање подлога-CAD као и 

минимум 2 лиценцирана софтвера за израду текстуалног дела пројекта. 

 

Доказ: Копије рачуна. 

 

В)Услови у погледу кадровског капацитета: 

 

Понуђач мора да има радно ангажоване:  

 

1. Минимум 2 (два) запослена стручна лица са лиценцом МУП-а за израду главних 

пројеката заштите од пожара (лиценца А). 

Доказ: За свако лице приложити копију Лиценце за израду главних пројеката заштите од 

пожара и М/МА образац. 

 

2. Минимум 2 (два) запослена стручна лица са лиценцом МУП-а за израду пројеката 

система и мера заштита од пожара и то за израду пројеката стабилних система за дојаву 

пожара (лиценца Б2). 

Доказ: За свако лице приложити копију Лиценце за израду пројеката посебних система и 

мера заштите од пожара и то стабилних система за дојаву пожара, и М/МА образац. 

 

3. Минимум 3 (три) запослена стручна лица електро струке, са важећим лиценцама 

Инжењерске коморе 353, 350, 352 и 351. 

Доказ: Копије лиценци одговорних пројектанта са важећом потврдом инжењерске коморе 

и М/МА образац. 

 

4. Минимум два инжењера заштите од пожара са положеним стручним испитом из области 

заштите од пожара. 
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Доказ: Копије лиценци одговорних пројектанта са важећом потврдом инжењерске коморе, 

за дипл. инжењера, и М/МА образац. 

 

Г) Обилазак локација: 

 

Понуђач може пре подношења понуде код наручиоца извршити обилазак локација тј. 

Одмаралиштa Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда - Букуља у 

Аранђеловцу, Рудник на Руднику, Станишинци на Гочу и Стеван Филиповић на 

Дивчибарима, којe су предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде, као и како би се упознали са свим условима потребним за 

израду пројекта. 

Обилазак локација је обавезан. 

Представник понуђача који ће вршити увид, дужан је да има овлашћење да изврши 

увид. По извршеном увиду, овлашћени представник наручиоца ће понуђачу који је 

обишао терен оверити потврду (поглавље XVI). Потписана потврда о извршеном 

обиласку локације - објекта обавезан је саставни део понуде сваког понуђача. 

Обилазак локације може се извршити најкасније до 05.12.2019. године, сваког дана. 

Обилазак локације је неопходно најавити најмање један дан раније на email: 

jovana.zekavica@cdlbgd.rs  и  tamara.subotic@cdlbgd.rs како би се дала сагласност и тачно 

време обиласка. 

Понуда понуђача који није извршио увид и која не садржи оверен образац потврде да је 

обишао предметнe локацијe биће одбијена као неприхватљива и 

неће се узети у разматрање. 

 
 
 
                    УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

 

2. Услов из 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 

mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
mailto:tamara.subotic@cdlbgd.rs
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или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  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;  

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде 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; 

 

4. Фотокопије важећих Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 

Сектора за вандредне ситуације за:  

  а) обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара 

  б) обављање послова израде пројеката посебних система и мера заштите од пожара   и то 

израде пројеката стабилних система за дојаву пожара 

 

5. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац     

изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Додатне услове предвиђене условима за учешће у поступку ЈН, сви чланови групе 

понуђача испуњавају заједно. 

Доказ из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
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морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

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 ће проверити 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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документикоји се 

достављају уз понуду морају бити 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: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града 

Београда, ул. Рисанска 12, 11000 Београд. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале 

вредности: Услуге - Израде пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног 

пројекта заштите од пожара  ЈН број – 16/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.12.2014. године до 10:00 

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, сматраће се 

неблаговременом. Наручилац ће , након окончања поступка отварања понуда, 

неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

Отварање понуда ће се вршити 06.12.2019. године у 12:00 часова у просторијама 

наручиоца: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, ул. 

Рисанска 12, 11000 Београд Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 

заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учестовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 

овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и 
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сатпријема понуде. 

 Понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, 

сматраће се неблаговременим и исте ће се, по окончању поступка отварања понуда, као 

неблаговремене вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуда се саставља тако да понуђач уписује податке у обрасце који су саставни 

део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда је потпуна уколико је у целости у складу са обрасцем понуде и садржи све ставке 

предвиђене у истом.  Понуду и све прилоге потписује искључиво овлашћено лице  

Понуђач је у обавези да комплетан садржај понуде преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања 

понуде – Понуда би требало да буде повезана траком (јемствеником) у целину и 

запечаћена.  Понуда мора бити јасна и недвосмислена.Понуду са попуњеним јединичним 

ценама- понуђач треба читко да попуни штампаним словима, потпише и овери печатом. 

Није дозвољено вршити прекуцавање понуде од стране Понуђача, вршење преправки или 

дописивање текста, свака евентуална промена јединичне цене (исправка Конкурсна 

документација ЈН 16/2019 Страна 16 штампарске грешке) и то за сваку позицију посебно 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом Понуђача. 

 Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда. 

 Одговарајућом понудом се сматра понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све техничке спецификације. 

 Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац 

није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 

условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке. 

 

a. Понуда мора да садржи: 

 
- Образац понуде,попуњен, потписан и печатом оверен ( образац VI у конкурсној документацији); 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача  

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 

печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац X у 

конкурсној документацији);  

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом 

оверен (образац VII у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под 

матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити 

потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XIII 

у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен 

(образац XIV у конкурсној документацији);  
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- Образац референтнe листe, попуњен, потписан и печатом оверен (образац XV у конкурсној 

документацији);  

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац XI у конкурсној 

документацији) - није обавезан део КД. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава.  

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не 

односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, 

образац XIII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. 

Закона о јавним набавкама).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији  

- Образац изјаве о независној понуди, образац XIII у конкурсној документацији - Образац  

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и 

печатом оверава образац који се на њега односи.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у позиву за подношење понуда , 

конкурсној документацији и накнадно послатим додатним објашњењеима наручиоца. Понуда мора 

да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 

обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде понуђача. 

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну 

документацију и позив за подношење понуда. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна 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.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар дечјих летовалишта 

и опоравилишта града Београда, ул. Рисанска 12, 11000 Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга - Услуге израде пројекта стабилних система 

за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара  ЈН број – 16/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуге израде пројекта стабилних система 

за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара  ЈН број – 16/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку – Услуга – Услуге израде пројекта стабилних 

система за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара  ЈН број – 16/2019  - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуге израде пројекта стабилних 

система за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара ЈН број – 16/2019  - 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

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 понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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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. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
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 дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“ број 119/12) ,рачунајући од дана уредно примљене фактуре за 

испоручене количине услуга (потврђене од стране наручиоца и понуђача). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке услуга,  

Рок за извршење испоруке предметних услуга „Услуге израде пројекта стабилних система 

за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара“ не може бити дужи од 10 дана од 

дана налога наручиоца. 
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 Место  испоруке предметних услуга „Услуге израде пројекта стабилних система за дојаву 

пожара и Главног пројекта заштите од пожара ,– Центар дечјих летовалишта и 

опоравилишта града Београда, ул. Рисанска 12, 11000 Београд 

 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати понуду. 

 

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. 

У цену услуга Услуге израде пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног 

пројекта заштите од пожара  ЈН број – 16/2019  -  морају бити урачунати: 

- Цена обухвата све трошкове везане за извршење предмета јавне набавке 

(трошкове превоза, итд.) 

- Цена је фиксна и не може се мењати.  

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. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
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меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 

додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 

додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу 

са захтевима из конкурсне документације. 

  Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по   

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

1)   Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач 

се обавезује да на дан закључења уговора, преда наручиоцу једну бланко соло меницу 

за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив.Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 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. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

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. 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 

као такве , у складу са законом, понуђач означио у понуди; чуваће као пословну тајну 

имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим 

понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде, сагласно чл.14 Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012). 

 Наручилац ће као повељиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испред поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
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Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду , поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  поменути начин.  

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

У вези са припремањем понуде заинтересовано лице може тражити, према члану 20. 

Закона о јавним набавкама, писаним путем, поштом, доставом на адресу: Центар дечјих 

летовалишта и опоравилишта града Београда, ул. Рисанска 12, 11000 Београд, односно 

путем електронске поште: jovana.zekavica@cdlbgd.rs i tamara.subotic@cdlbgd.rs, најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење понуде, само у току радне недеље од 

понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова. 

Приликом тражења додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде, 

заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац ће 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 појашњењем конкурсне документације, 

набавка услуга- Услуге израде пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног 

пројекта заштите од пожара  ЈН број – 16/2019. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (oсам) 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 пон 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. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу једну 

бланко соло 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 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 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. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума: „најнижа понуђена цена“  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену најнижу цену, наручилац ће избор 

извршити тако што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извршења 

услуге. Уколико понуђачи понуде исти рок извршења услуге биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок трајања понуде. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

jovana.zekavica@cdlbgd.rs и tamara.subotic@cdlbgd.rs, или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: Број набавке, 

сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 

односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 

Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 

динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 
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понуда) није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року до 

10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

                              (заокружити и уписати податке за Б) и/или В) 

 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге израде пројекта стабилних система за дојаву 

пожара и Главног пројекта заштите од пожара  ЈН број 16/2019 

 

 

Укупна цена изражена у динарима  
без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена изражена у динарима са 

ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 45 дана од дана издавања исправне фактуре 

регистроване у ЦРФ-у. 

 

Рок важења понуде (рок не може бити 

краћи од 60 дана) 

 

 

 

Рок извршења услуга - Израда 

пројекта стабилних система за 

дојаву пожара и Главног пројекта 

заштите од пожара (рок не може 

бити дужи од 10 дана од дана 

налога наручиоца) 

 

 

Место испоруке   
Центар дечјих летовалишта и 

опоравилишта града Београда, ул. 

Рисанска 12, 11000 Београд 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

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

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

 
Јавна набавка мале вредности услуга - Израда пројекта стабилних система за дојаву 

пожара и Главног пројекта заштите од пожара -  ЈН број 16/2019 

 

Услуге израде Пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног 

пројекта заштите од пожара  

Дечја одмаралишта: Стеван Филиповић на Дивчибарама, Букуља у Аранђеловцу, Рудник 

на Руднику и Станишинци на Гочу, укупне квадратуре око 14.000 м2 

 Опис 
Укупан износ  без 

ПДВ-а 
ПДВ 

Укупан износ са  

ПДВ-ом 

1. 

Пројекат стабилних система за дојаву 
пожара на основу члана 39. тачка 2. и 
члана 42. став 1. Закона о заштити од 
пожара (Службени гласник РС бр. 
111/2009, 25/2015 и 87/2018) и 
Главни пројекат заштите од пожара 
на основу члана 31. Закона о заштити 
од пожара (Службени гласник РС бр. 
111/2009, 25/2015 и 87/2018) 

   

Σ      

 

Рок за извршење услуге: _____ дана (не дужи од 10 дана од дана налога наручиоца) 

 

Рок важења понуде: _____ дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 

У ______________ 

 

Датум: ___.___.2019. године. 

 

 
 

          Овлашћено лице понуђача: 

 

                                                                М.П.____________________________ 
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VIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _________________________________________, са пословном седиштем у 

_____________________, улица ____________________________ бр. ____, испуњава 

обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга - Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног 

пројекта заштите од пожара  ЈН број 16/2019, тј. услове наведене у члану 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015) и то: 

 

-Понуђач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

-Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

-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.  

 

Потврђујемо да ћемо, на захтев наручиоца, за обавезне услове прописане чланом 75. 

Закона о јавним набавкама поднети одговарајуће доказе из члана 77. став 1. Закона о 

јавним набавкама. 

Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити 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 

исте документовати на одговарајући начин.  

         

 

Место: ____________                                                                         Потпис овлашћеног  лица 

Датум: ____________                                                         M.П.     _______________________     

 

 

        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ________________________________________, са пословном седиштем у 

_____________________, улица ____________________________ бр. ___, испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Израда пројекта 

стабилних система за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара  ЈН број 

16/2019,  и то:  

 

-Подизвођач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

-Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

-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. 

 

Потврђујемо да ћемо, на захтев наручиоца, за обавезне услове прописане чланом 75. 

Закона о јавним набавкама поднети одговарајуће доказе из члана 77. став 1 Закона о јавним 

набавкама. 

 

Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити 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 

исте документовати на одговарајући начин.  

                                                                                                                                      

Место: ____________                                                       Потпис овлашћеног  

лица 

Датум: ____________                                                        M.П.       ______________________           

 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача услуга. 
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X  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И ГЛАВНОГ 

ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

 

 

Закључен дана  2019. године у Београду између: 

 

1. Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска бр. 12, 
Београд, матични број: 07036205, ПИБ: 100268221, кога заступа директор Тања Сантрач ( 
у даљем тексту: Наручилац)   и 
 
2. ____________________________________из _______________, ул. 
______________________, ПИБ - _________________________ , МБ - _________________,  
кога заступа _________________________ број текућег рачуна ____________________ код 
пословне банке  _________________________ (у даљем тексту: Извршилац)  

члан групе_______________________________________________________________ са,  
 

седиштем у     ,  

матични број:  , ПИБ:     

које заступа  / попуњава се у 
случају заједничке понуде/ 

члан групе    , са  
седиштем у      ,  
матични број: ___________________                              , ПИБ:       
које заступа   / попуњава се у 
случају заједничке понуде/ 
 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл гласник РС“ бр. 124/12), 

спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 16/2019;  

- да Понуда број __________________ од _________________.године од понуђача у 

потпуности одговара  Обрасцу понуде,  која са Спецификацијом и захтевима из 

конкурсне документације чини саставни део овог уговора. 

  

-да је Наручилац, у складу са Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

1124/12) и Одлуком о избору најповољније понуде број: _____________________ од 

_________________године, као најповољнију понуду изабрао понуду понуђача 

______________________________________________________________ . 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка услуга - Услуге израде пројекта стабилних система за 

дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара све према понуди Извршиоца и 

спецификацији услуга јавне набавке која су саставни део овог Уговора. 

 
(Извршилац услуга наступа са подизвођачем_______________, из___________________ 

ул.__________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу 

_______________________________________________). 

 

ВРЕДНОСТ 

 

Члан 3. 

Уговор се закључује за извршење услуга из члана 1. Овог Уговора у износу од 

______________ дин. без ПДВ-а, односно у износу од ________________ дин. са ПДВ-ом. 

У цену су укључени сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

Предмет Уговора из члана 2., а на основу усвојене Понуде, Извршилац ће извршити за 

укупну цену од _______________ динара (без пдв-а) увећану за износ _______________ 

динара (ПДВ), што укупно износи _____________________динара (са пдв-ом). 

Плаћање  ће Наручилац вршити, на основу фактуре о пруженим услугама, потписане и 

оверене од стране Наручиоца, сачињеној према стварно изведеним услугама, применом 

цена из понуде Пројектанта, које су фиксне и непроменљиве, преносом средстава на рачун 

Пројектанта. Плаћање ће се вршити у року 45 дана од дана предаје Финалне верзије 

пројектнотехничке документације Наручиоцу и фактуре. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5 

Извршилац услуга је дужан да изврши услугу, испоруку пројектне документације, у року 

од______ дана  (не може бити дужи од 10 дана) од дана налога наручиоца. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

 

Члан 6. 

Извршилац услуга се обавезује: 
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- да ће у року од _____ дана (не може бити дужи од 10 дана) од дана налога наручиоца 

испоручити извршене услуге – Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и 

Главног пројекта заштите од пожара. 

- да ће уговорене услуге испоручити у свему према техничкој документацији, прописима, 

стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту 

добара. 

- прузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано 

потписаног уговора у складу са овим уговором. 

 
ПРИЈЕМ УСЛУГА  И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА  

 

Члан 7. 

Наручилац формира комисију за пријем предмета Уговора, која је дужна да изврши 

квантатативни и квалитативни пријем услуга, сачини записник и освим недостацима 

обавести Извршиоца услуга, у писаној форми. 

У Записнику из става 1. овог члана, мора бити наведено обим, почетак и рок извршења 

услуге који је примерен обиму услуга наведених у позиву, а према динамици Извршиоца, 

поред осталог и која  су услуге извршене, као и да ли је испоштован рок за испоруку 

услуга одређен у сваком појединачном позиву Наручиоца.  

Уколико се приликом пријема услуга констатују недостаци у испорученим услугама, 

Испоручилац је дужан да их отклони у року од 5 (пет) дана, од дана сачињавања 

Записника о рекламацији.  

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац  је дужан да о том недостатку без одлагања писменим 

путем обавести Извршиоца услуга.  

 
Члан 8. 

У случајевима из члана 7. Наручилац има право да захтева од Извршиоца услуга да 

отклони недостатак или да изврши поново испоруку услуга без недостатка (испуњење 

уговора). 

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за 

испуњење уговора од стране Извршиоца из става 1. овог члана уговора, Наручилац има 

право да захтева да раскид уговора, о чему писмено обавештава Извршиоца услуга.  

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Извршиоцу услуга  накнадни 

примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема 

обавештења из става 2. овога члана.  

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Извршилац 

услуга обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Извршилац 

услуга неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 9. 

Уколико Извршилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. овог уговора, а под 

условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, 



33 

 

Наручилац има право да захтева наплату уговорене казне у висини од 0,2% дневно од 

укупне уговорене цене услуга с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% 

вредности уговорене цене услуга. 

Уколико Извршилац не испоручи услуге или услуге испоручи делимично обавезан је да 

плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга. 

Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Извршилац ће даном 

потписивања овог уговора а најкасније у року од 7 дана од дана потписивања уговора, 

Наручиоцу доставити соло меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% од укупне 

вредности без ПДВ-а из члана 3. овог Уговора.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење -

писмо.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу-писму. 

Меница ће се држати у портфељу Наручиоца све до испуњења обавеза из уговора, након 

чега ће се вратити Извршиоцу. 

 

Члан 11. 

Понуђач овим уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и 

друге трошкове наплати из менице утврђене чланом 6. овог уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

               Члан 10. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и 

изградњи, Закона о облигационим односима и одредбе других важећих прописа, обзиром 

на предмет Уговора. 

                                                                     Члан 11. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора 

решавати споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

                        Члан 12. 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a 

ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
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                       Члан 13. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за 

сваку уговорну страну. 

 

         НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ИЗВРШИЛАЦ 

         ДИРЕКТОР 

 

НАПОМЕНА: 

Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 

садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен 

уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне рефренце. МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
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XI  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________,из_____________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

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

 

 

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

понуђач са адресом_____________________________, даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга - Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и 

Главног пројекта заштите од пожара  ЈН број 16/2019, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII  ОБРAЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач............................................................................................................., из 

............................, у поступку јавне набавке услуга „Израда пројекта стабилних система 

за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара“,  ЈН број 16/2019, поштовао 

је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде за јавну набавку 14/2019. 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                  __________________ 

 

 

 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

За јавну набавку услуга - Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и 

Главног пројекта заштите од пожара,  ЈН број 16/2019, дајем следећу  

ИЗЈАВУ 

Понуђач:__________________________________________ , 

из_________________________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми 

буде додељен  уговор:  

- приликом закључивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити 

уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, у корист Наручиоца, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, на име 

доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.  

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 

коначно извршење свих уговорених обавеза.  

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на 

начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.  

 

 

У__________________                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

Дана: ______________                         М.П.                   ________________________________       

 

 

 

Напомене:  

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

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача  

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

образаца 
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XV Образац – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

 

Понуђач ___________________________________________________________________  

са седиштем у _______________________, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу доставља: 

 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА 

Р.б. Наручилац 
Предмет 
уговора 

Број и 
датум 

уговора 

Вредност 
извршених 

услуга без пдв-а 
(у динарима) 

Вредност 
извршених 

услуга са пдв-ом 
(у динарима) 

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

4.  
  

  

5.  
  

  

6.  
  

  

7.  
  

  

8.  
  

  

9.  
  

  

10.  
  

  

 УКУПНО  
 

   

Напомена: Референтну листу ископирати у довољном броју примерака. Наручилац 

задржава право да провери истинитост увидом у документацију понуђача и код наведених 

наручилаца. 
 

Датум                        Потпис овлашћеног  лица        

                                           

_____________. године                                                     M.П.         _______________________ 
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XVI Образац – Потврда о обиласку локације 

 

 

 

 

Назив понуђача:____________________________________ 

 

Адреса:____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо дана 

____________________2019. године, посетили локацију која је предмет јавне набавке услуга - 

„Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од 

пожара“,  ЈН број 16/2019,  и да смо стекли увид у све информације неопходне за припрему 

понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима извршења услуге и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

 

 

 

Место:    _______________ 

 

Датум:    _______________    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                  М.П.   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица наручиоца 

 

______________________________         М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


