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На основу члана 39, 52. став 1, 60, 61. и 62. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/2012, 68/15),  и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-

16/17-04 године, Окружни затвор у Београду позива понуђаче да поднесу своју писану понуду, у 

складу са конкурсном документацијом, за јавну набавку мале вредности услуга стручно 

техничког надзора,број набавки из плана 1.2.3 

Позив за подношење понуда  заинтересованим лицима (Напомена: чл.62. ЗЈН) ће бити објављен 

заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке 

(www.ujn.gov.rs) интернет страници наручиоца. 

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, 

обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и 

сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки. 

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на 

Порталу за јавне набавке из претходног става. 

 

1.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга надзора над радовима на адаптацији 

притворског блока у Окружном затвору у Београду, Бачванска 14 Београд.  

Назив и ознака из општег речника набавке: надзор грађевинских радова, 71247000.  

 

 

1.1. ВРСТA ПОСТУПКА  

 

Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

1. 2 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Позив за подношење понуде биће објављен заједно са конкурсном документацијом на 

Порталу јавних набавки, интернет адреса  http://portal.ujn.gov.rs Обавештења у вези са 

предметном набавком (измене и допуне конкурсне документације, продужење рока за 

подношење понуда, одговори на питања понуђача и сл.) објављиваће се на Порталу 

јавних набавки. 

 

1. 3.  ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ 

 

Процена вредности набавке износи 600.000 динара без ПДВ-а. 
    

     

 1. 4.  ПРАВО УЧЕШЋА, ОБЛИК И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

http://www.ujn.gov.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
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1.4.0.Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75.став 

1. и члана 76.Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни и 

начин на који се доказује ипуњеност услова су ближе одређени конкурсном 

документациjом. Испуњеност услова понуђачи доказују достављањем докумената 

наведених  у конкурсној документацији.  

 

1.4.1.Понуда се подноси у писаном облику у затвореној коверти или кутији са доказима о 

испуњености услова из конкурсне документације, поштом или непосредно предајом на 

писарницу Окружног затвора у Београду, Бачванска 14.  

 

1.4.2.Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације,  јасна и 

недвосмислена, откуцана или читко написана неизбрисивим мастилом, оверена печатом 

понуђача и потписана од стране овлашћеног лица понуђача са свим прилозима који 

представљају саставни део конкурсне документације. 
 

1.4.3.Понуда мора бити, у целини, припремљена у складу са конкурсном документацијом. 
 

1.4.4.Рок за достављање понуде је 11 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања.(22.05.2017.у 

12:00 часова) Уколико рок истиче у дан који је нерадан (у дане викенда) или у дан 

државног празника, као последњи дан рока сматраће се први наредни радни дан до 12:00 

часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока до 12:00 часова. Понуда се може бити 

достављена непосредно, предајом на писарници о чему ће Наручилац предати понуђачу 

потврду о пријему понуде. 

 

1.4.5. На омоту назначити предмет набавке – ''Понуда – ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НАДЗОРА НАД 

РАДОВИМА АДАПТАЦИЈЕ ПРИТВОРСКОГ БЛОКА У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ 4/17 – 
НЕ ОТВАРАТИ'', а на полеђини коверте назначити: пун назив, адресу и адресу 

понуђача. 

 

1.4.6.Рок за подношење понуда је до 22.05.2017.године у 12:00 часова.Отварање понуда је 

јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама Окружног затвора 

у Београду, ул.Бачванска 14, двадесет минута након истека рока за подношење понуда, 

односно у 12:20 часова.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Представник понуђача које ће присуствовати поступку јавног отварања понуда, дужан је 

да Комисији за јавну набавку преда овлашћење. Овлашћење мора бити оверено печатом 

и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

1.4.7.БЛАГОВРЕМЕНОМ понудом се сматра понуда, која је примљена и оверена 

печатом пријема, у писарници Окружног затвора у Београду, а која стигне Наручиоцу у 

року одређеном за подношење понуда, односно до 22.05.2017.године у 12:00 часова.  

 

1.4.8.НЕБЛАГОВРЕМЕНОМ понудом сматра се понуда поднета по истеку датума и сата 

одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.Све 

неблаговремене понуде биће по окончању поступка јавног отварања понуда враћене 

неотворене понуђачима, са назнаком да су понете неблаговремено. 
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1.4.9.ОДГОВАРАЈУЋОМ понудом се сматра понуда која је благовремена, за коју је 

после отварања понуда, а на основу прегледа утврђено да испуњава све услове из 

техничке спецификације. 

 

1.4.10.ПРИХВАТЉИВОМ понудом се сматра понуда која је благовремена, коју 

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

условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази вредност процењене 

вредности.  
 

1.4.11. Понуда се подноси на српском језику. 
 

1.4.12 . Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

1.4.13. Вредност понуде мора бити исказане у динарима, без ПДВ и са ПДВ.  

 

1.4.14. Наручилац задржава право да одустане од избора ако установи да ниједна 

приспела понуда не одговара захтевима из конкурсне документације. 
 

 

1. 5.  ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ  
 

Понуђач читко попуњава све обрасце, прилоге и изјаве, који су саставни део 

документације. 

Одговорно (овлашћено) лице мора да их потпише и овери печатом.  

Понуде које нису сачињене према датом обрасцу, неће се узети у разматрање.  
 

1. 6.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
 

Избор најповољније понуде и одлука о додели уговора извршиће се применом 

критеријума НАЈНИЖА ЦЕНА 

У случају понуђача са истом укупно понуђеном ценом,  предност ће се дати оном 

понуђачу, који у протекле три године има већи број уговора обаљеног стручног назора, у 

случају истог броја уговора, предност има понуда  која је раније заведена на писарници 

Окружног затвора у Београду. 

 
 

1. 7.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  

Одлука о додели уговора биће донета у року од највише 20 дана од дана отврања понуда. 

Иста ће бити достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења. 

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора 

у предметној набавци. 

 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце понуде који су 

саставни део конкурсне документације и обрасци морају бити исправно попуњени, 

потписани и оверени печатом понуђача. 
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Понуђач у предметном поступку јавне набавке може учествовати ако испуњава услове 

прописане чланом 75.ЗЈН односно: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

ораганизоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, 

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

кривично дело преваре; 

 

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; 

 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности који је предмет 

јавне набаваке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

Понуђач је дужан да изричито  наведе да је поштовао обоавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која  је на снази у време подошења 

понуде. 

 

Понуђач у предментном поступку јавне набавке може учествовати ако испуњава услове 

прописане чланом 76.ЗЈН односно: 

 

1. Испуњава услове за обављање стручног надзора за одговорног пројектанта или 

одговорног извођача  прописане Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-Одлука  УС и 50/13- 

Одлука УС) (Члан 153.Закона). 

 

2. Да располаже неопходним финансијским капацитетом и пословним капацитетом: 

 

 а) да је у претходне три обрачунске године (2014, 2015, 2016.години) уговорио стручно 

технички надзор над извођењем грађевинских, грађевинско занатских радова на 

адаптацији/ санацији/изградњи објеката (стамбено пословни, пословни, стамбени, 

објекти казнено – поправних установа и други јавни објекти) у минималном износу-

вредности своје понуде без ПДВ  

 

б) да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци, који 

претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.   

 

3.Да располаже довољним техничким капацитетом: 

 

 а) поседује канцеларијски простор; 

 в) поседује компјутер; 

 г) штампач; 
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 4.Располаже довољним кадровским капацитетом: 

 

 а) У погледу кадровског капацитета понуђач мора да има инжењере-запослене раднике 

са ВСС техничке струке, (ВСС/ ВШС) одговарајућих и тражених личних лиценци; 

         а.1.    лиценца 400 или (401/410/411) 

         а.2.    лиценца 414  

         а.3.    лиценца 430 или( 830) 

         а.4.    лиценца 450 или( 850) 

          

 

5. У погледу финансијског обезбеђења уговора неопходно је да уз понуду достави 

изјаву на меморандуму, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање,  да ће у случају да добије 

уговор, а приликом потписивања уговора (ову изјаву формира сам понуђач са обавезним 

текстом који следи у овом пасусу), инвеститору предати, на име гаранције за добро 

извршење посла, оргинал, сопствену бланко меницу, у висини од 10 % уговорене 

цене из члана 7. овог уговора са ПДВ-ом, са роком важности до 01.01.2018.године, 

прописно попуњену и оверену са копијом депо картона, оргинал овлашћењем за 

попуну менице и оргинал потврдом о регистрацији менице насловљеним на 

Министарство правдое–Управу за извршење кривичних санкција – Окружни 

затвор у Београду, Бачванска 14, са клаузулом ,, без протеста“. 

 

У СЛУЧАЈУ ПРОДУЖЕЊА РОКОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО 

ПРЕДМЕТНОМ УГОВОРУ, А ЗБОГ ЕВЕНТУАЛНОГ ПРОДУЖЕЊА РОКОВА  

ИЗ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА, НЕОПХОДНО ЈЕ ЗА РОК 

ПРОДУЖЕЊА, ПРОДУЖИТИ  ВАЖНОСТ МЕНИЦЕ. 

 

2.2. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ 

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке износи 120 календарских дана 

и чини битан елеменат уговора. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

 

        

Услов за учешће у поступку: 

 

Докази о испуњености услова: Редни 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да је понуђач регистрован 

код надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно из 

регистра надлежног Привредног суда 

(копија без обзира на датум изавања 

извода)  

ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег  регистра (копија без 

обзира на датум изавања извода) . 

Овај доказ понуђач доставља и за 

подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе понуђача; 

 

2. 

 

 

 

Да понуђач  и његов законски 

заступник није осуђиван за н 

еко од кривичних дела као 

члан ораганизовае 

криминалне групе, да није 

осуђеиван за кривично дело 

против привреде, кривична 

дела против животне средине, 

кривична дела давања или 

примања мита, кривично дело 

преваре; 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
1) За дела организованог криминала – 
УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ 

СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, 

Београд, којим се потврђује да понуђач 

није осуђиван за неко од кривичних дела 

организованог криминала. 

Овај доказ понуђач доставља и за 

подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе понуђача; 
 

 2) За кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре - УВЕРЕЊЕ 

ОСНОВНОГ И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 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; 
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(НАПОМЕНА: Уколико уверење  

Основног суда обухвата и податке из 

казнене евиденције за кривична дела 

која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, 

није потребно достављати Уверење 

Вишег Суда) 
 

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ 

ПРАВНИХ ЛИЦА: 

- Извод из казнене евиденције, односно 

надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА, (према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског 

заступника) 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 

као члан организоване криминалне 

групе. 

Све наведене доказе понуђач 

доставља и за подизвођаче, односно 

достављају си чланови групе 

понуђача; 

У случају више законских заступника 

за сваког се доставља уверење из 

казнене евиденције. 

(Докази не могу бити старији од 2 

месеца пре отварања понуда) 
 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И  

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно 

надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА (према месту рођења или 

према месту пребивалишта) 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, 

кривична дела примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 
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3. 

Да је понуђач измирио 

доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у 

складу са прописима 

Републике Србије или 

стране државе када има 

седиште на њеној 

територији; 

 

 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије (да је 

измирио доспеле порезе, допринoсе и 

друге јавне дажбине) 

Уверење надлежне локалне самоуправе- 

града/општине (да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних 

прихода) ИЛИ 

Потврда надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку 

приватизације. 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије (да је 

измирио доспеле порезе, допринoсе и 

друге јавне дажбине) 

Уверење надлежне локалне самоуправе- 

града/општине (да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних 

прихода). 

4. 

Да  понуђач располаже 

неопходним финансијским 

капацитетом и пословним 

капацитетом: 

 

 а) да је у претходне три 

обрачунске године 

(2014,2015,2016. години) 

остварио пословни приход на 

основу стручног надзора над 

извођењем грађевинских, 

грађевинско занатских радова 

на 

санацији/адаптацији/изградњи 

објеката (стамбено пословни, 

пословни, стамбени, објекти 

казнено –поправних установа 

и други јавни објекти ) у 

минималном износу 

вредности своје понуде. 

     

б) Да рачун Понуђача није  

био у блокади ни један дан у 

периоду од 36 месеци   који 

претходи дану  објаљивања 

а) Извештај о бонитету –образац БОН 

–ЈН који издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: сажети 

биланс стања и биланс успеха за 

претходне три обрачунске године 

(2014,2015,2016 годину) показатељ за 

оцену бонитета за претходне три 

обрачунске године.  

-Фотокопија уговора и испостављених 

фактура за плаћање за извршен 

стручно технички надзор над 

радовима (минимум вредност понуде 

за три пословне године) 

Привредни субјект који у складу са 

Законом о рачуноводству, води 

пословне књиге по систему простог 

књиговодства, доставља:биланс 

успеха, порески биланс, и пореску 

пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од 

самосталних делатности, издат од 

стране надлежног пореског органа на 

чијој територији је регистровао 

обављање делатности за претходние 

три године (2014,2015,2016) . 
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Позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки.  

-Потврду пословне банке о стварном 

укупном промету на пословном –

текућем рачуну за претходне три 

обрачунске године. 

Привредни субјект који није у обавези 

да утврђује финансијски резултат 

пословања (паушалац) доставља: 

-потврду пословне банке о оствареном 

укупном промету на текућем 

пословном рачуну  за претходне три 

обрачунске године . 

Уколико понуђач наступа самостално 

или са подизвођачима потребно је да 

понуђач САМОСТАЛНО испуни овај 

услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као 

група, потребно је да група понуђача 

испуњава овај услов кумулативно и 

достави доказ.  

6. 

 

Да располаже потребним 

техничким капацитетом, да 

поседује(може бити у 

власништву, закупу или 

уговор о лизингу): 

а) канцеларијски простор 

в) штампач  

г)компјутер 

 

Фотокопије извода пописне листе, са 

стањем на дан 31.12.2016.године уз 

маркирање, уочљиво обележавање 

опреме тражене конкурсном 

документацијом: За штампач и 

компјутер; 

За канцеларију:  доказ о власништву, 

закупу, фотокопије уговора. 

 

7. 

 

Да располаже довољним 

кадровским капацитетом: 

 

 а) Понуђач мора да има 

инжењере, запослене радника 

са ВСС техничке струке, 

(ВСС/ ВШС одговарајућих и 

тражених  личних лиценци), 

као и да у сваком моменту 

током извршења уговора има 

на располагању одговорне 

извођаче радова носиоце 

личних лиценци и то: 

          

 а.1   лиценца 400 или 

(401/410/411) 

а.2.   лиценца 414  

а.3.  лиценца 430 или ( 830) 

  

 

 

 

 

 

Доставити фотокопију правног основа 

ангажовања (уговор о делу, раду, и 

другим облицима ангажовања у складу 

са законом о раду), и фотокопије 

личних лиценци (са фотокопијом 

потврде ИКС) -за инжењере. 
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а.4.    лиценца 450 или( 850) 

 
Понуђач је у обавези да за 

време извршења радова који 

су предмет ове јавне набавке 

искључиво ангажује раднике 

чије податке је доставио уз 

конкурсну докумнетацију 
   

8.  

ФИНАНСИЈСКО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Меница на име гаранције за 

добро извршење посла 

на име гаранције за добро 

извршење посла, оргинал, 

сопствена бланко меница, у 

висини од 10 % уговорене 

цене из члана 7. уговора о 

назору  

 

 

 

Понуђач је дужан уз понуду 

доставити ИЗЈАВУ на 

меморандуму дату под моралном и 

материјалном одговорношћу, 

потписану од стране законског 

заступника да ће инвеститору 

предати  приликом потписивања 

уговора на име гаранције за добро 

извршење посла, оргинал, 

сопствену бланко меницу, у висини 

од 10 % уговорене цене из члана 7. 

уговора са ПДВ-ом, са роком 

важности до 01.01.2018.године, 

прописно попуњену и оверену са 

копијом депо картона, оргинал 

овлашћењем за попуну менице и 

оргинал потврдом о 

регистрацији менице 

насловљеним на Министарство 

правде–Управу за извршење 

кривичних санкција – Окружни 

затвор у Београду, Бачванска 14 , 

са клаузулом ,,без протеста“. 

 

   

 

 

3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:  

Понуда се сматра одговарајућом и прихватљивом ако понуђач поднесе: 

 

3.1. Податке о понуђачу и/или подизвођачу и/или учесницима у заједничкој 

понуди   
       образац/обрасци попуњен/и, потписан/и и оверен/и печатом понуђача; 

3.2. Образац понуде - општи 
       попуњен, потписан и оверен печатом понуђача; 

3.3. Образац понуде са техничком спецификацијом  

        попуњени, потписани и оверени печатом понуђача; 
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3.4. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни  

       попуњен, потписан и оверен печатом понуђача; 

3.5. Образац трошкова припреме понуде  
       понуђач није у обавези да попуни и доставља образац 

3.6. Све доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  

 Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача  доказе које доставља односе се 

само на додатне услове из члана 76.Закона 

3.7.  Изјава о упису у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре  
       Попуњена, потписана и оверена печатом понуђача (уколико је понуђач уписан у 

регистар понуђача) 

3.8. Изјава о независној понуди  
       попуњена, потписана и оверена 

3.9. Модел уговора  
       Попуњен, потписан и оверен печатом на предвиђеним местима за понуђача/учесника  

у заједничкој понуди/подизвођача ; (модел уговора  понуђач није дужан да попуни) 

3.10. Захтевано средставо финансијског обезбеђења  

       Изјава на меморандуму, под пуном материјланом и кривичном одговорношћу о 

дпредаји захтеваног средства финансијског обезбеђења приликом потписивања уговора. 

         

 3.11. Изјава о ангажовању подизвођача  
        попуњена, потписана и оверенa (уколико наступа са подизвођачем); 

3.12. Споразум чланова групе који подносе заједничку понуду  
         уколико подноси заједничку понуду 

3.13.Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 

озаштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,        
попуњена, потписана и оверена 

       

3.15. Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део 

понуде, потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 

 

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава и остале захтеве и услове из 

конкурсне документације. 
 

 

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези да 

приликом подношења понуде достављају доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) 

Закона.Ови понуђачи су обавезни да уз понуду доставе потписан и оверен Образац 

изјаве, којим наводе и потврђују да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача 

који води Агенција за привредне регистре, или изјаву о јавно доступном податку из 

Регистра понуђача. 

 
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, 

наведене доказе о испуњености услова могу доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
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понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

 

Наручилац може да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да у 

примереном року од пријема писаног позива наручиоца, достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Наручилац је дужан да 

позив упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као 

најповољнија. 

 
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену 

копију доказа у затраженом року од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву и позив упутити другом рангираном понуђачу. 

 

Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни и то у виду изјаве која се прилаже уз понуду. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, 

због тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа 

упримереном року. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава 

право да провери да ли су документи којима се доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има 

седиште не издају наведени докази (докази из чл. 77 ЗЈН), понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником. 

 

 4. ПОПУЊАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБРАЗАЦА   

 

Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и 

оверени. 

 

1) Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 

2) Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу структуре цене и 

обрасцу понуде. 

3) Образац структуре цене и образац понуде са техничком спецификацијом мора бити 

исправно попуњен, потписан и оверен. 

4) Модел уговора  понуђач/подизвођач/учесник у заједничкој понуди потписује и 

оверава на обележеним местима 

5) Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овлашћени представник групе 

понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце: 

- општи образац понуде, 

- образац понуде са техничком спецификацијом 

- образац структуре цене 
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Сваки из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника понуђача, попуњава, 

потписује и печатом оверава образац – подаци о понуђачу – учеснику у заједничкој 

понуди; Уколико обрасци из конкурсне документације нису исправно 

попуњени,потписани и оверени, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

5. ЈЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на 

српском језику. 

 

6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

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

Уколико је наведен краћи рок важења понуде, иста ће бити одбијена као 

неприхватљива.У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику 

затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев 

за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

7. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

8. НАЧИН ПОНДОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

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. 

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из става 4. 

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

своју понуду, до последњег дана отварања понуда до 12:00 часова. Понуђач упућује 

писаним путем захтев за измену, допуну или опозив своје понуде. 

 

9.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

10.1 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач наводи да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и 

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.Ако понуђач у 

понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 

тај подизвођач ће бити наведен у уговору.Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, 

омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење 
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дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 

испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке. 

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

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

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Добављач може ангажовати као 

подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења 

понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 

подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

10.2 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају 

заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. 

став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део 

заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик 

како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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. Наручилац може да тражи од 

чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. Сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. а допунске услове испуњавају 

заједно, што се доказује достављањем попуњене, писане и оверене Изјаве о испуњености 

услова из конкурсне документације – за понуђача, а допунске услове испуњавају заједно. 

 

11. ЦЕНА 
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Цена стручно техничког надзора предметних радова, која је предмет јавне набавке, мора 

бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, и мора обухватати вредност 

понуде са свим  припадајућим трошковима према захтевима из обрасца понуде са техничким 

спецификацијама дате у конкурсној документацији. 

 

 

15. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

 

Заинтересована лица могу извршити увид у део објекта где ће се извести радови адаптације, 

као и у пројектну документацију који се односи на обим и врсту радова који ће се изводити. 

Заинтересовано лице мора поднети писани захтев на адресу Окружни затвор у Београду, 

Бачванска 14, 11000 Београд, или путем е-mail адресе bgzatvor@uiks.gov.rs са назнаком за 

Небојшу Смиљанић или Оливеру Мијаиловић Јојић. Захтев мора садржати име и презиме, 

адресу пребивалишта, ЈМБГ, број личне карте као и контакт лица које се овлашћује да 

изврши увид. Наручилац ће по примљеном захтеву заказати време и датум обиласка о чему 

ће обавестити понуђача. 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски, путем наведеног мејла, 

тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена 

питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима за јавну набавку радова ЈН 4 /2017 са назнаком за Смиљанић Небојшу/ 

или Оливеру Мијаиловић Јојић  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, 

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки. 
 

 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

16. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 

горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, исписану црвеном хемијском или 

мастилом. 

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. 

 

17. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука o додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Наведену 

одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана 

њеног доношења. 

 

18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, ће бити позван да најдуже у року од 8 

дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, приступи закључењу 

уговора, а у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН у року од 5 дана од дана пријема 

одлуке о додели уговора. Ако се понуђач у остављеном року не одазове на позив наручиоца, 

сматра се да је одустао од понуде, наручилац задржава право да у том случају закључи 

уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем. 

mailto:bgzatvor@uiks.gov.rs
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19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Наручилац доноси одлуку о додели 

уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Наручилац ће одбити понуду у 

свим законом предвиђеним случајевима. 

 

20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Начин и рокови за подношење захтева за заштиту права  

 

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

има интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном  поступку  јавне  набавке  и  који  је  

претрпео  или  би  могао  да  претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама Закона.  

 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  нарчиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  

Републичкој  комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту:Републичка комисија).  

 

Захтев    за  заштиту    права   се   доставља    непосредно,    електронском     поштом  на   

e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  

Комуникација  и  пријем  докумената у поступку заштите права путем наведеног 

електронског средства (електронске поште)   обавља се у радно време Наручиоца, 

понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.  

 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.   

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки  и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради 

објаве на Порталу службених  гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 

(два) дана од дана пријема захтева.  

 

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

подношењепонуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на  начин  достављања  и  уколико  је  подносилац  

захтева  у  складу  са  чл.  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се 

благовременим уколикоје поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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Поднети  захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  

поступку  јавне  набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.  

 

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 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 

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

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

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

 

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

стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

 

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи:  

 

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и докази којима се повреде доказују;  

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

Ако  поднети  захтев  за  заштиту  права  не  садржи  све  обавезне  елементе  из  ст.  12.  

ове  тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

 

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 

комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.  

 

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  ће  

копију  жалбе  истовремено доставити наручиоцу.   

 

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

износу  од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоцa пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 

број ЈНМВ 4/17, сврха уплате: ЗЗП, У Окружном затвору у Београду,  корисник:  Буџет 

Републике Србије.  

 

Уколико  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  такса  износи  

120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке.  

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:   

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;   

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак   

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења   

налога;   

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;   

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;   

(6) позив на број: ЈНМВ 4/17  

(7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНМВ 4/17 

(8) корисник: буџет Републике Србије;   

(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  

је  извршена  уплата таксе;   

(10) потпис овлашћеног лица банке.   

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

или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1 овог  става.  

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из  тачке 1. овог става, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно  социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава);   

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

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

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

Србије у складу са законом и другим  прописом.  

 

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

 

  

21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђач после подношења понуде и 

вршити контролу код понуђача у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 

je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз 

сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 
 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
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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 Окружни затвор у 

Београду, ул. Бачванска 14, Београд 11000 са назнаком:  
 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Набавка услуга стручно техничког надзора над 

извођењем  радова адаптације, број 4 /2017 -НЕ ОТВАРАТИ“  
или  

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Набавка услуга стручно техничког надзора над 

извођењем  радова адаптације, број 4 /2017 -НЕ ОТВАРАТИ“  

или  

„Опозив понуде за јавну набавку услуга– Набавка услуга стручно техничког надзора над 

извођењем  радова адаптације, број 4 /2017 -НЕ ОТВАРАТИ“   

или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Набавка услуга стручно техничког 

надзора над извођењем  радова адаптације, број 4 /2017 -НЕ ОТВАРАТИ“  

“  
или  

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. 

 

22. 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 полититке. 

 

23.КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 

24.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, које сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова 

изузев у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама 
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ОБРАЗАЦ 1 – ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

 

Назив наручиоца 

 

Република Србија – Министарство правде и 

државне управе –Управа за извршење кривичних 

санкција – Окружни затвор у Београду 

 

Адреса наручиоца 
Бачванска 14, Београд 

 

Електронска пошта 
bgzatvor@uiks.gov.rs 

Особа за контакт 
Небојша Смиљанић,  

                 Мијаиловић Јојић Оливера    

∕факс 
 факс 011/3813502  

 

Шифра основне делатности 8423 

Рачун наручиоца 
840-734621-08 

Управа за трезор 

Матични број наручиоца 17621483 

Порески идентификациони 

Број (ПИБ) 
103698520 

ПДВ број (само за обвезнике) 
Наручилац није обвезник ПДВ на основу члана 

9. став 1. Закона о порезу на додату вредност 

Лице одговорно за 

Потписивање уговора 
Звонко Груловић, управник 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ          (заокружити) 

 

Понуђач – носилац понуде:     да      не                                   

Понуђач – учесник у заједничкој понуди:   да     не                                   

Подизвођач:       да     не                                       

 

Назив понуђача  

Адреса и седиште подносиоца 

пријаве 
 

Електронска адреса  

Лице за контакт  

Телефон 

Мобилни телефон 
 

/факс  

Шифра основне делатности  

Шифра делатности у конкретној набавци  

Порески идентификациони 

Број (ПИБ) 
 

Регистарски број  

Матични број  

Број рачуна ког пословне банке  

Пословна банка  

Лице одговорно за потписивање уговора  

 

                  Место и датум                                                                    Понуђач 

 

 

         __________,___.___.20175.год.                                   _________________________ 

                                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 

      

У случају заједничке понуде или учешћа подизвођача, овај образац копирати, попунити од стране 

сваког учесника у заједничкој понуди или сваког  подизвођача, при чему печат и потпис 

овлашћеног лица морају  бити  оригинал. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/2015,68/15) понуђач: ___________________из ___________________________________ 

дајем : 

 

 

 

  И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Изјављујем под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду  у 

поступку јавне набавке услуга стручног надзора над  радовима адаптације притворског 

блока, у Окружном затвору у Београду број 4/2017, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.   

 
  

Место и  датум                                                                                      Понуђач 

  

_____________, ____.___. 2017. год.                            ___________________________ 

                                                                         (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомене:  
  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

У вези јавне набавке чији је предмет набавка услуга  стручно 

техничког назрора над адаптацијом притворског блока, у Окружном затвору 

у Београду број 4/2017, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у 

наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди: 

 Подизвођач _______________________ће бити ангажован и 

извршити      (уписати назив, седиште и адресу подизвођача)                  

             

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(навести део предмета набавке преко подизвођача)  , што  укупно износи _____% 

__________________________________________________ 
 (уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а бројчано и словима) 

 

 

 

Место и  датум                                                                                                       

                                                                                        Понуђач  

 

 

                                                                   ___________________________   

                                                               (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

 

 
Напомена:  

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем. 

У случају наступања са подизвођачем, подизвођач који не буде назначен као такав у 

понди, неће бити у могућности да приступи градилишту. 
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             СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

                                  Број понуде:_____________________ ( попуњава понуђач) 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци: Набавка услуга стручно 

техничког назора над извођењем радова адаптације притворског блока, у Окружном 

затвору у Београду, број 4/2017.  

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за 

рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача 

потписати уговор,  који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач). 

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање__________________________  

банка_________________________________            (попуњава понуђач).  

 

 

 

ПУН НАЗИВ И 

СЕДИШТЕ, 

АДРЕСА 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

 

ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе: 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе: 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 
 

 

Место и датум 

_____________ ____.____.2017.године                

 

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе  

понуђача 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАУСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач: _____________________________________________________________, 

из ______________________, у поступку јавне набавке услуга стручно техничког назора 

над извођењем радова адаптације притворског блока, у Окружном затвору у Београду, 

број 4/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине  

 

 
 

 

 

Место и  датум                                                                                 Понуђач 

 

__________________.___.2017.год.                          _________________________ 

                                                                                   (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Образац ПОНУДЕ-општи 
 

БРОЈ ПОНУДЕ ____________________  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу позива за подношење понуде за преметну набавку, подносимо понуду број 

_______ од ______________ године 

              

Подносим понуду: (заокружити) 

 

а) Самостално 

б) Заједничка понуда 

ц) Понуда са подизвођачем 

Заједничка понуда: 

Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче) 

Сви подизвођачи 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                                                                 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ)  __________________________________________  

____________________________________________________(бројчано и словима) 

                                                                  

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  (СА ПДВ )   _________________________________________ 

________________________________________________ ___(бројчано и словима) 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана 

Уговорени рок за извођење радова поводом којих се спроводи поступак избора у 

конкретној набавци: 120 календарских дана од дана отварања грађевинског 

дневника. Оквирни рок почетка извођења радова јун 2017.године. 

Број уговора о вршењу стручног надзора у протекле три године (2014, 2015 и 2016 

године) ____________(третираће се у само у случају два или више понуђача са 

истом понуђеном ценом)-доказ по потреби и позиву наручиоца(фотокопија уговора) 

Место и датум,               Понуђач, 

_______________, ___. ___. 2017. год.                      _______________________ 

                                         (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 
 

БРОЈ ПОНУДЕ ____________________  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу позива за подношење понуде за преметну набавку, подносимо понуду број 

_______ од ______________ године. 

 

  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 

 

 

Надзор над извођењем радова адаптације једног притворског блока обухвата око 

 (cca 800м
2
) за радове по фазама: 

1. Грађевинска фаза (грађевиснки и грађевинско - занатски радови) 

2. Електроинсталације 

3. Водовод и канализација 

4. Термотехничке инсталације 

   

Процењена вредност за набавку радова износи 34.400.000 динара без ПДВ, односно 

роком извођења од 120 календарских дана ефективно.Рок је битан елеменат уговора. 
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ОБРАЗАЦ -СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ) 

 

 

 Предмет 

ЈН 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
услуга стручно 

техничког 

надзора над 
адаптацијом 

притворског 

блока  

800 м2 

    

УКУПНО:  

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На 

крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

Датум                                                     мп                                           Потпис понуђача  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  

Управа за извршење кривичних санкција 

ОКРУЖНИ ЗАТВОР 

БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД 

Бр. 

Датум: 

 

У Г О В О Р 
 

Закључен у Београду дана __.__.____.године између 

 

1. ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ, Београд, Ул.Бачванска број 14 кога 

заступа управник Звонко Груловић (у даљем тексту:Инвеститор).                                   

 

и 

 

2. »___________________« ___________, Ул.__________________, ПИБ 

_____________, МАТИЧНИ БРОЈ  __________________, које заступа генерални 

директор __________________, (у даљем тексту:Надзорни орган) 

  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Стручни надзор над извођењем радова адаптације притворског блока у Окружном 

затвору у Београду.  

      

Члан 1. 

Овим уговором инвеститор поверава надзорном органу послове стручног надзора 

над извођењем радова адаптације притворског блока у Окружном затвору у Београду, 

улица Бачванска 14 у свему према понуди, број _________ од __________.године. 

                                                                    Члан 2. 

Надзорни орган се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог 

уговора, решењем одреди за све врсте радова, лица која ће вршити стручни надзор, са  

захтеваним личним лиценцама и да решење достави Инвеститору. 

Прихваћена понуда и решења о именовању одговорних лица за вршење стручног 

надзора из става један овог члана, представљају саставни део овог уговора,  
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Члан 3. 

 Надзорни орган је дужан да делује у интересу инвеститора и да усклађује његове 

односе са извођачем радова. 

 Стручни надзор који се овим уговором поверава ближе обухвата: контролу 

грађења према пројектној и техничкој документацији; контролу квалитета радова, 

контролу грађевинског материјала, уређаја и опреме, контролу динамике радова и 

поштовања уговорних рокова, контролу трошења средстава инвеститора.  

 Послови надзора поверени овим уговором, а уопште утврђени претходним 

члановима нарочито се односе на: спровођење грађевинске концепције објекта према 

пројектној и техничкој документацији; тумачење нејасноћа у пројекту; разјашњавање 

нејасноћа са одговорним извођечем радова; контролу употребе и уграђивања 

грађевинских материјала према пројекту; утврђивање рока почетка изградње; праћење 

одвијања радова по оперативном и динамичком плану градње; писано обавештење 

инвеститора о евентуалним одступањима од техничке документације, предвиђеног 

квалитета материјала  који се уграђује или/и у погледу других околности који утичу на 

квалитет радова, уговорену вредност предметних радова и продужење рокова; контролу 

међурокова; упозорење извођача радова у случају прекорачења рокова и налагање 

убрзања радова; визуелни и детаљни преглед радова; контролу квалификационе 

структуре радника извођача ангажованих на градилишту; организовање контроле 

испитивања материјала и осталог; контролу и оверу привремених обрачунских 

ситуација; прорачун разлике у цени; обрачун евентуалних  непредвиђених и накнадних 

радова; сарадњу са извођачем ради припреме пројекта изведеног стања; обезбеђивање 

бар једног координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова. 

 Осим наведеног претходним ставом овог члана, назорни орган је задужен: да 

контролише уношење података у грађевински дневник и грађевинску књигу; да израђује 

одговарајуће извештаје и анализе по правилима струке и на захтев инвеститора; да 

координира рад свих учесника у санацији /изградњи; да обавештава инвеститора о стању 

радова; да учествује у изради коначног обрачуна и поступка примопредаје објекта. 

Члан 4. 

 У оквиру својих задужења, надзорни орган се посебно обавезује: да спречи 

уградњу материјала са грешком; материјала без атеста када је исти предвиђен, 

неквалитетног материјала и материјала шкодљивог за здравље људи, да захтева примену 

егзактних метода рада, признатих у грађевинарству, кад уочи да примењене методе могу 

довести до грешака у градњи, да потврђује промене у цени и количини радова у оквиру 

овлашћења која му пренесе инвеститор. 
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Члан 5. 

 У вршењу стручног надзора по овом уговору, надзорни орган нема генерално 

овлашћење да мења пројектну и техничку документацију; да мења уговорену цену, 

рокове и друге елементе уговора закљученог између инвеститора и извођача; да са 

извођачем уговара накнадне или непредвидиве радове. 

 Послове из претходног става, надзорни орган може обављати само на основу 

посебног писаног овлашћења инвеститора и у границама тог овлашћења. 

Члан 6. 

 Инвеститор се обавезује да надзорном органу благовремено преда комплетну 

документацију на основу које се изводе уговорени радови.  

Члан 7. 

 Инвеститор се обавезује да надзорном органу за услугу дефинисану по овом по 

овом уговору  износу од _________________ (__________________________) динара без 

ПДВ-a, односно ___________________ (______________________________) данара са ПДВ. 

 Инвеститор се обавезује да назорном органу плати за обављену услугу стручно 

техничког надзора по овом уговору дефинисан ставом 1. овог члана и то на следећи 

начин:  

1.) 30 % укупно уговорене цене по овери прве »привремене ситуације« у року од 

максимално 15 дана.  Рок за испостављање прве »привремене ситуације« из Уговора са 

извођачем је 30 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника. 

2.) 30% укупно уговорене цене, а по одбитку уплаћеног износа из става 2.тачка 1.) 

овог члана, по овери по овери друге »привремене ситуације« у року од максимално 15 

дана. Рок за испостављање друге »привремене ситуације« из Уговора са извођачем је 60 

календарских дана од дана отварања грађевинског дневника. 

3.) 30% укупно уговорене цене, а по одбитку уплаћеног износа из става 2.тачке 1 

и 2.  по овери треће »привремене ситуације« у року од максимално 15 дана. Рок за 

испостављање треће  »привремене ситуације« из Уговора са извођачем је 90 

календарских дана од дана отварања грађевинског дневника. 

Рок за завршетак уговорених радова и испостављање окончане ситуације износи 

120 дана од дана отварања грађевинског дневника. 

Рок за плаћање укупно уговорене вредности услуга  по одбитку прве, друге и 

треће привремене ситуације је 30 (тридесет) календарских дана од  дана  пријема  

оверене окончане ситуације у седишту Инвеститора. 
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Члан 8. 

 У случају да надзорни орган пропусти обавезу континуираног вршења надзора 

над извођењем грађевинских радова, дужан је да инвеститору материјално одговара до 

висине 5 % од уговорене цене  из претходног члана. 

Члан 9. 

Надзорни орган је дужан да приликом потписивања уговора, Инвеститору преда 

на име гаранције за добро извршење посла, оргинал, сопствену бланко меницу, у висини 

од 10 % уговорене цене из члана 7. овог уговора са ПДВ-ом, са роком важности до 

01.01.2018.године, прописно попуњену и оверену са копијом депо картона, оргинал 

овлашћењем за попуну месице и оргинал потврдом о регистрацији менице насловљеним 

на Министарство правде –Управу за извршење кривичних санкција –Окружни затвор у 

Београду, Бачванска 14 , са клаузулом ,, без протеста“. 

Инвеститор може попунити меницу у складу са овим уговором како би је 

активирао у случају да Надзорни орган не извршава или касни са испуњењем својих 

обавеза дефинисаних овим уговором. 

Члан 10. 

 Ако надзорни орган учини веће пропусте намерно или грубом непажњом, или не 

врши надзор благовремено и контуинуирано током извођења радова или инвеститору 

проузрокује какву штету, инвеститор ће отказати уговор без отказног рока, а надзорни 

орган је дужан инвеститору накднадити штету. 

 У случају раскида по претходним ставовима из овог члана, надзорни орган је 

дужан вратити уплаћен  износе инвеститору, дефинисан чланом 7.став 2. уколико је од 

раскида дошло после уплате инвестиора а пре окончања посла. 

Члан 10. 

Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у Београду. 

Члан 11. 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 3 (три) за 

инвеститора, а 3 (три) за надзорни орган. 

 ИНВЕСТИТОР                    НАДЗОРНИ ОРГАН 

     Управник                                                                                

Звонко Груловић                                                           

_________________                                                            _______________________ 


