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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка број 7бр.38/14-

1 од 26.12.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број 7бр.38/14-2 од 26.12.2014. године, припремљена је  
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд-Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

2. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су услуге - Стручни надзор у току извођења радова на 

реконструкцији и адаптацији стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

 

  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

5. Контакт: 

 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs.     
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су  услуге - Стручни надзор у току извођења радова 

на реконструкцији и адаптацији стакленика Института за Кукуруз „Земун 

Поље“ 

 

 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

 

 71521000 – услуге надзора на градилишту. 

 

 

 

 

 

http://www.mrizp.rs/
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Рок за извршење послова који су предмет ове јавне набавке је: 60 

календарских дана за извођење предметних радова који обухвата период од   

увођења Извођача у посао до примопредаје завршених радова Наручиоцу, 

као и период гарантног рока (минимум две године) током кога се услуге 

надзора пружају у мери настале потребе. 

2. МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Место извођења радова је стакленик Института за кукуруз „Земун Поље“, 

улица Слободана Бајића 1, Земун, KП 146/4 KO Земун. 

Понуђач је дужан да одмах по потписивању Уговора приступи припремама 

за обављање уговорених послова тако што ће се упознати са одобреном 

пројектном документацијом, исходованим Решењем о одобрењу извођења 

радова и уговорним обавезама извођача радова. 

 

Уговарање услуга израде пројектне документације, исходовања Одобрења 

за извођење радова, као и извођење радова обавља се посебном јавном 

набавком( ЈН 32/14). 

 

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, 

викендом и празником. 

3. ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА 

Ради правилног припремања понуде понуђачи могу, да пре подношења 

понуде изврше обилазак локације. Наручилац ће организовати заједнички 

обилазак за сва заинтересована лица. Контакт особе су Слободан 

Јосимовића, телефон: 064/840-6083 и Биљана Тривић, телефон: 064/840-6091. 

4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга надзора , примени све 

потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005). 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за извођење радова на реконструкцији и адаптацији стакленика  

Института за кукуруз „Земун Поље“ 

 

Пројектни задатак за адаптацију и реконструкцију стакленика Института за 

кукуруз за који је издата употребна дозвола Решењем одељења за комунално 

грађевинске послове Општине Земун бр.351.1229/68-7, као и Информација о 

локацији за катастарску парцелу 146/4 КО Земун Поље ради санације, 

адаптације и реконструкције у постојећем габариту и волумену објекта у 

функцији Института за кукуруз „Земун Поље“ коју је издао Секретаријат за 

урбанизам и грађевинске послове ГУ Београд ( бр. 350.4-2277/ 2014). 

 

Радови на адаптацији и реконструкцији стакленика: 

 

Полазећи од садашњег стања Стакленика које захтева адаптирање са 

циљем формирања просторија  за лабораторије у којима би била 

обезбеђена прописана условност, неопходно је предвидети следеће радове:  

 

Организација простора 

 

Постојећи стакленик површине 114 m2, подељен је на две просторије које у 

новопројектованом стању треба да буду два одвојена климата 

(микроклиматске целине). У  првом климату  предвидети преграђивање тако 

да се  у првој половини сместе лабораторија за гајење и лабораторија за 

фитопатологију и ентомологију са централним ходником између њих. У другој 

половини првог климата, у заједничком простору, предвидети лабораторију за 

соју и лабораторију за стрна жита. 

У другом климату, у заједничком простору, предвидети лабораторију за 

дихаплоиде и селекцију и лабораторију интродукције и биотехнологије, а све 

према приложеној скици (скица бр. 1). 

 

Водовод и канализација 

 

Свака лабораторија мора да има своје точеће место са лавабоом, где би 

се укључио и систем за контролисано наводњавање и прихрану. Водоводну 

мрежу водити видно пластичним цевима  по зидовима стакленика. 

Предвидети нови канализациони прикључак у близини стакленика, за свих 6 

лавабоа, јер је постојећи одвод подног сливника недовољног капацитета. 

Предвидети водоводни прикључак за пуњење котла и грејне инсталације 

водом. 

 

Прихрана и наводњавање 

 

На новоизведеним точећим местима у свакој лабораторији предвидети 

временски програматор који са тајмером на задато време наводњава или 

прихрањује биљке помоћу система цеви примарног и секундарног развода и 

капаљки за сваку биљку посебно,у просеку 50 биљака по лабораторији. 
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Вентилација стакленика 

 

Природну вентилацију стакленика, извести помоћу кровних клапни које се 

налазе дуж целог стакленика. Отварање клапни предвидети мото 

редукторима (два комада по климату). Вентилацију у лабораторији за гајење 

и лабораторији за фитопатологију и ентомологију предвидети преко спољних 

прозора (за које треба обезбедити ручно отварање), преко прозора у 

унутрашњем зиду и преко постојећих кровних клапни. 

 

Аутоматика 

 

Аутоматику предвидети са термостатима за сваки климат, тако да се према 

постављеној температури делује на режим рада у хидрауличком кругу 

система грејања и редуктора за отварање кровних клапни. 

 

Радови у оквиру инвестиционог одржавања 

 

Предвидети групу радова на инвестиционом одржавању коју чине: 

 

замена поломљених стакала, чишћење свих стакала, заптивање стаклених 

површина и конструкције, поправка свих оштећених делова конструције на 

вратима, на делу спајања са зиданим објектом, поправка лима на бочном 

зиду, сређивање бочног парапетног зида-бојењем акрилном бојом споља и 

изнутра. 

 

Електро инсталације 

 

За сваку просторију предвидети засебно осветљење са двополном 

прикључницом и по потреби додатно осветљење, за подстицај раста биљака. 

У сваку лабораторију уградити потребан број сијалица које одају природну 

белу светлост за досветљавање. Сијалица треба да покрива површину од 10 

m2. 

 

Грејање стакленика 

 

За грејање стакленика предвидети гасни фасадни котао, минималног 

степена искоришћења 98%, са аутоматском регулацијом температуре. 

Котао поставити у просторију до стакленика бр.30 (скица бр. 2), површине 

5,30 m2, запремине 10,72 m3. При димензионисању котла, користити податке 

узете са лица места, а оријентационо, садашња грејна запремина 

стакленика је 371 m3, дебљина стакла стакленика 3 mm. 

 

За сваки климат предвидети посебне циркулационе кругове грејног флуида 

како би се постигла независност микроклиматских услова у климатима. 

Грејање извести челичним цевима-регистрима постављеним на парапетне 

зидове. 

 

Котао би се снабдевао гасом из постојећег дворишног  развода унутрашње 

гасне инсталације пречника Ø 60,3 mm, од шахта 3 до стакленика (скица бр. 3) у 

којој је доводни притисак 1,1 бар. Извештај о извршеном испитивању постојећег 
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гасовода је потврдио могућност његовог коришћења (Елаборат о испитивању, 

бр. 115-14 од 16-17.10.2014.)   

 

Предвидети регулациону станицу, са свом потребном опремом и 

арматуром за рад котла. Монтажу опреме мора вршити искључиво 

овлашћено лице. 

 

Машински радови 

 

Предвидети демонтажу постојеће грејне цевне инсталације, уградњу новог 

котла, израду и монтажу нових грејних тела-регистра са свом потребном 

арматуром, озракама, вентилима за пражњење и одзрачивање система, 

вентилима за одвајање - затварање цевних развода по просторијама, 

носачима. Такође предвидети израду металног ормана за смештај опреме 

једнолинијског регулационог сета, монтирање опреме и арматуре 

регулационог сета (регулациона станица треба да задовољава све 

стандарде дистрибутера гаса „Србија гас“), монтажу челичне гасне цеви, 

редукције, хамбуршког лука до регулационе станице и од РС до котла, 

демонтажу старе ПП славине ДН 40 и уградњу нове ПП славине и металног 

ормарића код другог стакленика. 

 

Против пожарна заштита 

 

Предвидети апарате за гашење пожара, као и остале прописане ПП мере. 

 

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Пројекти су формирани према областима покривеним одговарајућим 

пројектантским лиценцама: 

 Грађевински пројекат адаптације и реконструкције, са инсталацијама 

ВиК и системом наводњавања, 

 Машински пројекат грејања, вентилације и гасног прикључка, 

 Пројекат елекроинсталација  и електромоторног развода са  

аутоматским управљањем. 

 

НАПОМЕНА:  

 

Други стакленик није предмет овог пројектног задатка. 
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IVУСЛОВИ 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; 

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; 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде; 

4) 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; 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

6) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
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:  
  

 потребно је у погледу финансијског капацитета није пословао са 

губитком у последње две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда и да у последњих шест месеци који предходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао 

евидентирану блокаду рачуна; 
 потребно је у погледу пословног капацитета да је у периоду не 

дужем од три године до дана објављивања позива за подношење 
понуда, уговорио и извршио услугу вршења стручног надзора на 3 
(три) објекта високоградње и то: на изградњи нових објеката или на 
санацији или на адаптацији или реконструкцији или доградњи 
постојећих објеката високоградње. Сви објекти морају бити са 
комплетно завршеним грађевинским радовима, занатским 
радовима и радовима на инсталацијама, бруто грађевинске 
површине преко 114 m2 по објекту. Минимум један од тих објеката 
мора бити сличне намене (стакленик); 
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 потребно је да у погледу кадровског капацитета понуђач има 

најмање по једног запосленог или радно ангажованог: 
 

o са важећом лиценцом ИКС број 300 или 310 или 311или 400 
или 410 или 411 

o са важећом лиценцом ИКС број 330 или 430 
o са важећом лиценцом ИКС број 350 или 450 
o са важећом лиценцом ИКС број 353 или 453, 

 
Уколико неко од  стручних лица истовремено поседује више лиценци, 
сматраће се да истовремено испуњава услове за више појединачних 
лиценци која се траже у оквиру кадровског капацитета. 
 
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођачмора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе 
понуђача испуњавају заједно. 
   

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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:  

 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;  

 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;  

 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 
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неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих. 

 
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. 3) Закона  

ДОКАЗ: 

ПРАВНА ЛИЦА: 

 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда;  

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ: 

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда 

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.   
*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  

ДОКАЗ: 
 
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
ДОКАЗ: 
 

 Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате 
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом.  

 
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  

ДОКАЗ: 
 
 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образацизјаве, дат је у 

поглављу XII). 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. 

  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Услов у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем: 

 финансијског извештаја за 2012. и 2013. годину и 

 

 изјаве дате на меморандуму, оверене печатом понуђача и 

потписане од стране одговорног лица понуђача, којом под 

пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу 

гарантује да понуђач није био у блокади последњих шест 

месеци. 

 

Услов у погледу пословног капацитета понуђач доказује достављањем: 

 

 Списак - референц листа закључених уговора (Образац 7 и 7а) и 

копије закључених уговора о услугама надзора; 

 

 Потврде наручилаца – потврда треба да садржи назив наручиоца, 

називуслуга, временски период реализације услуга надзора, 

датум, потпис и печат наручиоца (референц листе. 

 

Услов у погледу кадровским капацитетом понуђач доказује достављањем: 

 

 Уговора о радном ангажовању . 

 

Копија важећих лиценци за инжењере који ће Решењем бити именовани за 

вршење услуге у предметној  јавној набавци,  са потврдом Инжењерске 

коморе Србије да су лиценце важеће. 
 
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 за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
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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. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може 
уместо достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања  писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. 

 

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: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - СТРУЧНИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА 
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РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ СТАКЛЕНИКА ИНСТИТУТА ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН 

ПОЉЕ“ ЈНбрј38/14 - НЕ ОТВАРАТИ.“ 

 

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  јепримљена  од стране  

наручиоца  до 29.01.2015. године  до 11,00 часова. Отварање понуда ће се 

обавити истог дана са почетком у 11,15, часова у просторијама Института. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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 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. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може 

такву грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис 

одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

 

 Образац понуде, 

 Модел уговора 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни, 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског 

обезбеђења у случају доделе уговора, 

 Образац трошкова припреме понуде, 

 Образац изјаве о независној понуди, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

 Референтна листа, 

 Неопходни кадровски капацитет, 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

изјава датих под кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - 

Београд назнаком: 

 

 „Измена понуде за јавну набавкууслуге - Стручни надзор у току 

извођења радова на реконструкцији и адаптацији стакленика Института 

закукуруз „ЗемунПоље“,ЈН брј 38/14–„НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку набавкууслуге - Стручни надзор у 

току извођења радова на реконструкцији и адаптацији стакленика 

Института закукуруз „ЗемунПоље“, ЈН бр ј38/14- „НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку услуге - Стручни надзор у току 

извођења радова на реконструкцији и адаптацији стакленика Института 

закукуруз „ЗемунПоље“,ЈН брј 38/14-„НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

 „Измена и допуна понуде за јавну услуге - Стручни надзор у току 

извођења радова на реконструкцији и адаптацији стакленика Института 

закукуруз „ЗемунПоље“,ЈН брј 38/14„НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, 

адресу,контакт особу и телефонсваког од учесника у заједничкој понуди. 

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

мења своју понуду. 

 

5. 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 (ОБРАЗАЦ 1), понуђач наводи на који начин подноси 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (ОБРАЗАЦ 1), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
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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. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. 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  

 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. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
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8.1 Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања је не дуже од 15 дана, од дана пријема испостављених 

привремених ситуација и окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача.  

 

Понуђач нема право да захтева аванс. Привремене ситуације морају бити 

сразмерне проценту реализације изведених радова Извођача, на којима је 

Извршилац извршио стручни надзор. Укупна вредност привремених ситуација 

на може бити већа од 90% уговорене вредности услуге Извршиоца. 

Извршилац ће привремене и окончану ситуацију за извршене услуге 

испоставити Наручиоцу по овери ситуација за извођење радова од стране 

Наручиоца. Извршилац је дужан да врши стручни надзор у свим фазама 

извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно од 

увођења Извођача у посао, до завршетка радова (издавања употребне 

дозволе, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова) и истека 

гарантног рока за изведене радове. Извршилац је дужан да врши стручни 

надзор у току извођења додатних радова (непредвиђених и вишкова радова) 

као и току извођења радова који се морају извести по налогу Комисије за 

приморпедају и коначни обрачун радова. Цене из Понуде Извршиоца су 

фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорених обавеза. 

Предметна услуга Извршиоца обухвата период од дана увођења Извођача 

радова у посао до завршетка радова, односно обухвата период од 

отпочињања припремних радова Извођача до истека гарантног рока 

изведених радова над којима је вршен стручни надзор. 

 

8.2 Захтеви у погледу гарантног  рока 

 

Вршилац стручног надзора послове стручног надзора обавља у свим фазама 

извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно од 

увођења Извођача у посао, до завршетка радова (примопредаје и коначног 

обрачуна изведених радова) и истека гарантног рока за изведене радове. 

Вршилац стручног надзора има обавезу, на писани позив Наручиоца, а у току 

трајања гарантног рока за изведене радове, да испрати отклањање 

недостатака од стране Извођача и Наручиоцу достави писани извештај о 

разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом 

отклањању. Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) 

године рачунајући од дана примопредаје радова. Гарантни рок за све 

коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача, 

рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу. 

 

8.3. Захтев у погледу рока извршења услуга  

 

Рок извођења радова над којима се врши предметна услуга стручног 

надзора је 60  (шездесет) календарских дана. У случају да дође до 

продужења рока за извођење радова, уговорне стране ће закључити анекс 

уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга пружања стручног 

надзора, с тим да се укупна уговорена вредност предметне услуге, не може 

увећати. 
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8.4 Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ 

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.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

10. 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  

 

• Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, 

Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске 

управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт 

телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне 

самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

 

• Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 

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

Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту 

животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 

www.sepa.gov.rs; 

 

• Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 

22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач, за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, 

доставља  уз понуду оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице са клаузулом „без протеста“, у износу 2% 

од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног 

рока важења понуде. 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро 

извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје 

најмање 15 дана дуже од истека гарантног рока за радове који су предмет 

стручног надзора.  

 

Саставни део Конкурсне документације је Образац 3 - Изјава којом се 

понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

Наручилац задржава право да реализује средства финансијског 

обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке 

као и испуњење уговорних обавеза. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1, 11185 Земун - Београд, електронске поштена e-mail: javnenabavke@mrizp.rs. 

Тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде. Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са 

деловодним бројем и датумом, оверено печатом и потписано од стране 

одговорног лица, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

јавна набавка број 38/14“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

14. 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. 

 

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. 

 

15. 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, 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 при закључењу уговора преда наручиоцу бланко 

меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно 
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потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, у износу 15% од вредности 

уговора без ПДВ-а која траје најмање 15 дана дуже од истека гарантног рока 

за радове који су предмет стручног надзора.  

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Додела уговора ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више 

понуда буду имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача који је 

понудио дужи рок плаћања. Уколико понуђачи нуде једнаку цену и исти рок 

плаћања, биће изабрана понуда понуђача по систему жреба, о чему ће 

понуђачи бити писмено обавештени. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. (ОБРАЗАЦ 6). 

 

19. 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, на адресу наручиоца Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, 11185 Земун - Београд, електронске поште на e-mail 

javnenabavke@mrizp.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. 
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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 или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке,  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 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840--0000742221843-57, 

модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса, 

Захтев за заштиту права за јавну набавку број 18/14, корисник: Буџет 

Републике Србије. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 

није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 

понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

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 80.000,00 

динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 

сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 

набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права. 

 

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

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из 

објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 

односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, 

Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова 

финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, 

уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.  

 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке, исту доставити свим понуђачима путем мејла назначеног 

у Обрасцу понуде понуђача односно у случају групе понуђача члану групе 

који је одређен за носиоца посла. Предметна Одлука о додели односно 

обустави поступка јавне набавке од стране Наручиоца ће понуђачима бити 

достављена са мејла javnenabavke@mrizp.rs. 
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VI ОБРАЗАЦ 1 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - 

Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ЈН број 38/14. 

 

 

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 

 

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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  -  услуге - Стручни надзор у току извођења радова 

на реконструкцији и адаптацији стакленика Института за Кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН број 38/14. 

 

 

 

Укупна вредност без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања по 

испостављеним ситуацијама  

 

_____________________________ дана 

од дана службеног пријема 

ситуације 

Рок важења понуде (минимум 

30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

_____________________________ дана 

од дана отварања понуда 

 

 

За извршење јавне набавке ангажујемо ______ подизвођача (уписати број 

подизвођача). 

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу је _____ %. 

 

Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном 

документацијом. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     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   МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР 
 

 

Предмет уговора:  

 

Стручни надзор у току извођења радова на санацији и адаптацији објекта 

стакленикa Института за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића 1, 

Земун, KП 146/4 KO Земун. 

 

Уговор закључен између:  

 

Наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1, 11185 Београд, Земун, кога заступа  директор др Бранка Кресовић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и  

 

Извршиоца:.....................................................................  

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................  

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,  

Телефон:............................Телефакс:  

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Извршилац),  

 

 

 

Основ уговора: ЈН Број: 38/14 . 

Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________  

Понуда изабраног понуђача број: ______ од____________. 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је вршење Стручног надзор у току извођења радова на 

санацији и адаптацији објекта стакленикa Института за кукуруз „Земун Поље“, 

у свему према понуди Извршиоца број _______ од _______.2015. године, која је 

у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 

 

Члан 2. 

 

Извршилац се обавезује да у року од 7 дана од датума потписивања овог 

уговора, Решењем одреди, за све врсте радова, лица која ће вршити стручни 

надзор – надзорне органе, са лиценцама које су прописане Законом о 

планирању и изградњи, Правилником о начину и поступку вршења стручног 

надзора у току грађења објеката, те да достави Решења Наручиоцу.  
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Извршилац се обавезује да за време трајања овог уговора има обезбеђене 

важеће лиценце за сва лица која одреди Решењем.  

 

У случају потребе за изменом лица која ће вршити стручни надзор - 

надзорних органа, Извршилац је у обавези да уз Решење о одређивању нових 

лица достави доказе о томе да новоименована лица испуњавају све услове 

прописане Законом о планирању и изградњи. 

 

Сва решења о именовању одговорних лица за вршење стручног надзора 

представљају саставни део овог уговора. 

Члан 3. 

 

Извршилац за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом 

закључења уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са 

клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо 

картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, 

за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која 

траје најмање 15 дана дуже од истека гарантног рока за радове који су 

предмет стручног надзора.  

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

Члан 4. 

 

Уговорена цена, за послове вршења стручног надзора из члана 1. овог 

уговора, износи укупно ______________ динара без обрачунатог ПДВ-а 

(словима: _________________________________________), односно ______________ 

динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: 

___________________________________________).  

 

Уговорне стране су сагласне да су цене из Понуде Извршиоца фиксне и 

непроменљиве до коначног извршења уговорених обавеза. Уговорена цена 

из става 1. овог члана обухвата вршење услуге стручног надзора у свим 

фазама извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, 

односно од увођења Извођача у посао, до завршетка радова (издавања 

употребне дозволе, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова) и 

истека гарантног рока за изведене радове.  

 

Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Извршиоца 

_________________________, у року не дужем од 15 дана од дана од пријема 

испостављених привремених ситуација, односно у року не дужем од 15 дана 

од дана пријема испостављене окончане ситуације.  

 

Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације 

изведених радова Извођача, на којима је Извршилац извршио стручни надзор. 

Укупна вредност привремених ситуација на може бити већа од 90% 

уговорене вредности услуге Извршиоца. 
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Извршилац ће привремене и окончану ситуацију за извршене услуге 

испоставити Наручиоцу по овери ситуација за извођење радова од стране 

Наручиоца.  

 

Извршилац је обавезан да изврши контролу и овери привремене ситуације и 

окончану ситуацију, које је Извођач обавезан уговором о извођењу радова да 

му достави на контролу и оверу. Након извршене контроле и овере, 

Извршилац је обавезан да ситуације, са комплетном документацијом 

наведеном у уговору за извођење радова, достави Наручиоцу на оверу и 

плаћање у року од 7 дана од дана пријема.  

 

Уколико дође до измене уговорене цене кроз извршење уговора (промена 

прописа, као на пример промена стопе ПДВ-а и сл.), плаћање по 

измењеним условима ће се третирати као извршење овог уговора, уз 

сачињавање анекса на овај уговор по овом основу. 

 

Члан 5. 

 

Извршилац је обавезан да у року до 5 дана од дана пријема документације 

од стране Наручиоца, изврши следеће:  

 

1. да изврши преглед Главног пројекта и Уговора за извођење радова и да 

Наручиоцу достави извештај о томе;  

2. да изврши преглед Плана превентивних мера и Пројекта организације 

грађења и технологије извођења радова и Елабората о уређењу градилишта 

и да Наручиоцу достави извештај о томе.  

 

Извршилац је дужан да пре увођења у посао, прегледа, наложи отклањање 

евентуалних примедби и исправну документацију коју Извођач има као 

уговорену обавезу, уз Извештај достави Наручиоцу:  

 

1. детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно 

назначеним активностима на критичном путу. Динамички план мора бити 

потписан и оверен од стране Извођача и надзорног органа. Саставни део 

динамичког плана су ресурсни планови и то : 

 

  план ангажовања потребне радне снаге;  

 план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;  

 план набавке потребног материјала;  

 финансијски план реализације извођења радова по месецима.  

2. пројекат организације грађења и пројекат технологије извођења радова;  

3. елаборат о уређењу градилишта који садржи пројекат обезбеђења 

градилишта, елаборат заштите на раду при извођењу радова и пројекат 

противпожарне заштите;  

 

Извршилац ће, у року од 7 дана од дана пријема документације из става 1. 

овог члана, извршити преглед достављене документације и о томе сачинити 

Извештај који доставља Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 
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најдуже 7 дана од дана пријема Извештаја отклони евентуалне примедбе 

надзорног органа, констатоване у Извештају.  
 

Динамички план са свим наведеним ресурсима, сматра ће се усвојеним 

када буде потписан и оверен од стране Извршиоца. Усвојени динамички 

план чини саставни део уговора са Извођачем и надзорни орган га доставља 

Наручиоцу, у најмање два примерка. 

 

Члан 6. 

 

Извршилац је обавезан да изврши следеће активности:  

 

1. да уведе извођача у посао;  

2. да уведе извођача у локацију и да заједно прегледају затечено стање и о 

томе сачине записник са фотодокументацијом и доставе примерак 

Наручиоцу;  

3. да послове стручног надзора обавља у свим фазама извођења радова и у 

периоду гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача у 

посао, до завршетка радова (издавања употребне дозволе, примопредаје и 

коначног обрачуна изведених радова) и истека гарантног рока за изведене 

радове;  

4. да води записнике са редовних састанака на градилишту и исте доставља 

Извођачу и Наручиоцу електронским путем, сачињава месечне извештаје и 

ванредне извештаје по захтеву Наручиоца, као и завршне извештаје на крају 

извођења радова и на крају гарантног рока;  

5. да послове стручног надзора обавља на објекту; 

6. да обезбеди учешће својих представника у раду Комисијe за преглед 

техничке исправности, сигурности и безбедности и да учествује у раду 

Комисије и Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова;  

7. да писаним путем обавести Наручиоца, уколико извођач радова одступа 

од техничке документације, предвиђеног квалитета материјала који се 

уграђују и у погледу других елемената, који утичу на квалитет радова, 

уговерену вредност извођења радова и продужење рокова изградње;  

8. да писаним путем обавести Наручиоца, уколико је неопходно одступити од 

техничке документације у току извођења радова;  

9. да заједно са извођачем радова, изврши сагледавање и анализу испуњења 

уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе 

сачини извештај, потпише га заједно са Извођачем и достави Наручиоцу;  

10. да уколико у току извођења радова, заједно са Извођачем, утврди да 

техничка документација или део техничке документације, није у складу са 

техничким прописима, нормативима или стандардима, тражи или предложи 

Извођачу (у својству Пројектанта) исправно решење и по истом наложи 

поступање Извођачу, након образложења и добијања сагласности 

Инвеститора.  

11. да врши контролу да ли се извођење радова врши према потврђеном 

Главном пројекту;  

12. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и 

проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и 



Конкурсна документација за јавну набавку број 38/14                                                                34 /53 
 

мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким 

нормативима;  

13. обавезно редовно контролише и проверава квалитет изведених радова на 

позицијама које се према природи и динамици извођења радова не могу 

проверити у каснијим фазама изградње објекта; 

14. врши контролу квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и 

опреме који се уграђују у објекат, и одобрава уградњу истих, пошто утврди да 

је Извођач прибавио потребне атесте, сертификате или другу документацију 

којом се доказује њихов квалитет и пошто утврди да је опрема и материјал 

коју Извођач уграђује усаглашена са постојећом, уграђеном опремом и 

материјалом;  

15. врши контролу усклађености свих врста радова са Главним пројектом на 

основу кога се врши извођење радова и благовремено преузима мере у 

случају одступања извођења радова од Главног пројекта;  

16. благовремено уочава промену услова извођења радова и предузима 

потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова 

проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и за заштиту 

суседних објеката, инталација, уређаја, постројења и опреме;  

17. редовно прати динамику извођења радова и усклађеност са уговореним 

роковима;  

18. сарађује са Извођачем (у својству пројектанта) ради обезбеђења детаља, 

технолошких и организационих решења за извођење радова и решавања 

других питања којa се појаве у току извођења радова;  

19. на прописан начин, у складу са Правилником о начину вођења књиге 

инспекције и грађевинског дневника, сва своја запажања уписује у 

грађевински дневник и исти оверава својим потписом и печатом у року до три 

дана од дана уписа промена у дневник;  

20. врши контролу изведених количина радова и оверава листове грађевинске 

књиге;  

21. даје упутства извођачу радова, сарађује са Извођачем у својству 

пројектанта у циљу обезбеђења правилне реализације пројектантског 

концепта објекта и радова;  

22. сарађује са извођачем  радова у припреми пројекта изведеног објекта;  

23. решава сва друга питања, која се појаве у току извођења радова;  

24. на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока за изведене 

радове, испрати отклањање недостатака од стране Извођача и Наручиоцу 

достави писани извештај о разлозима појаве недостатака и предузетим 

мерама на њиховом отклањању.  

 

Члан 7. 

 

Обавезе Наручиоца су:  

 

1. да обезбеди и преда Извршиоцу комплетну пројектну документацију на 

основу које се изводе уговорени радови – Главне пројекте са потврдом и 

извештајем о извршеној техничкој контроли, са решењем којим се дозвољава 

извођење радова, издатим од надлежног органа и План превентивних мера; 

2. да формира радни тим за координацију и комуникацију;  

3. да обезбеди од Извођача радова и преда Извршиоцу:  
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- Динамички план извођења уговорених радова са ресурсним плановима 

(план ангажовања потребне радне снаге и финансијски план реализације 

извођења радова по месецима);  

- Пројекат организације грађења; 

- Елаборат о уређењу градилишта који садржи пројекат обезбеђења 

градилишта, елаборат заштите на раду при извођењу радова и пројекат 

противпожарне заштите;  

4. да у примереном року решава захтеве Извршиоца и доставља одговоре у 

писаној форми;  

5. да редовно измирује обавезе према Извршиоцу, на основу привремених 

ситуација и окончане ситуације;  

6. да обезбеди рад Комисијe за преглед техничке исправности, сигурности и 

безбедности ;  

7. да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун.  

 

Члан 8. 

 

Извршилац уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје 

Извођачу:  

 

- решење о одобрењу за извођење радова надлежног органа;  

- решења о именовању вршиоца стручног надзора;  

- При увођењу извођача радова у посао, стручни надзорни органи и извођач 

радова на изградњи објекта сачињавају Записник о затеченом стању објекта. 

Извођач је обавезан да по завршетку радова који су предмет овог уговора, 

објекат и радове изведене од стране извођача радова на изградњи објекта, 

доведе о свом трошку у првобитно стање како је констатовано Записником о 

затеченом стању радова. 

 

Члан 9. 

 

Извршилац мора водити рачуна о томе да је Извођач, према уговору о 

извођењу радова, дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори 

све непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова.  

 

Извршилац није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у 

име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.  

 

Извршилац мора водити рачуна о томе да је Извођач обавезан да, најкасније 

до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко Извршиоца, преглед 

вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним 

ценама. Извршилац је у обавези да провери основаност истог, описе 

позиција, количине и уговорене јединичне цене и достави мишљење са 

детаљним образложењем  Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 7 

дана од дана пријема.  

 

Извршилац мора водити рачуна о томе да је Извођач обавезан да, најкасније 

до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко Извршиоца, предмер и 

предрачун непредвиђених радова. Извршилац је обавезан да проверава 
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основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, да врши контролу 

предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и 

да своје мишљење, односно детаљно образложење, достави Наручиоцу 

најкасније у року од 7 дана од дана пријема.  

 

Извршилац је дужан да врши стручни надзор у току извођења додатних 

радова (накнадних и непредвиђених) као и вишкова радова, као и току 

извођења непредвиђених радова који се морају извести по налогу 

дистрибутера гаса, Комисијe за преглед техничке исправности, сигурности и 

безбедности и  Управе за заштиту и спасавање у Београду при МУП-у РС.  

 

За непредвиђене радове приступиће се уговарању радова са Извођачем 

након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 

примене преговарачког поступка за радове.  

 

Извршилац је обавезан да приступи вршењу стручног надзора у току 

извођења хитних непредвиђених радова и пре закључења анекса о вршењу 

тих услуга, уписом у грађевински дневник и уз усмену сагласност Наручиоца, 

уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање 

штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 

појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне 

документације. Извршилац је дужан да, одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 

сата.  

 

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и Извршиоца, 

приступити уговарању наведених радова са Извођачем, а након добијеног 

позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 

преговарачког поступка за радове.  

 

Уколико се коначним обрачуном изведених радова прикажу неуговорени – 

непредвиђени радови који нису изведени по налогу Комисије за 

примопредају и коначни обрачун радова, као и вишкови радова, Наручилац 

их неће признати, нити надокнадити. 

 

Члан 10. 

 

Рок извођења радова над којима се врши предметна услуга стручног 

надзора је 2 (два) месеца  од дана увођења у посао.  

 

Предметна услуга Извршиоца обухвата период од дана увођења Извођача 

радова у посао до завршетка радова, односно обухвата период од 

отпочињања припремних радова Извођача до истека гарантног рока 

изведених радова над којима је вршен стручни надзор.  

 

Извршилац је обавезан да у случају потребе за продужењем рока, најкасније 

седам дана од добијања захтева Извођача, у року одређеном у уговору за 

извођење радова, достави Наручиоцу детаљно образложење и мишљење о 

продужењу рока за извођење радова.  
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Уколико Извођач, преко Извршиоца, упути Наручиоцу захтев за продужење 

рока, након истека рока одређеног у уговору за извођење радова, такав 

захтев се неће разматрати.  

 

У случају да дође до продужења рока за извођење радова, уговорне стране 

ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених 

услуга пружања стручног надзора, с тим да се укупна уговорена вредност 

предметних услуга из члана 4. овог уговора, не може увећати. 

 

Члан 11. 

 

Извршилац је дужан да учествује у раду Комисијe за преглед техничке 

исправности, сигурности и безбедности.  

 

Наручилац, Извршилац и Извођач су дужни да Комисији за преглед техничке 

исправности, сигурности и безбедности обезбеде сву потребну 

документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о 

садржини и начину вршења техничког прегледа и издавању употребне 

дозволе.  

 

По добијеном позитивном извештају Комисијe за преглед техничке 

исправности, сигурности и безбедности, Наручилац, Извршилац и Извођач ће, 

без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и 

коначном обрачуну изведених радова. 

 

Члан 12. 

 

Извршилац је дужан да учествује у раду Комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун 

формира Наручилац.  

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за 

примопредају и коначни обрачун у две фазе:  

 

1) I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова 

и примопредаја документације. У току примопредаје, Комисија формира 

Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у 

раду Комисије;  

2) II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, 

као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном 

обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.  

 

Извршилац и Извођач испостављају окончане ситуације на основу Записника 

о примопредаји и коначном обрачуну. 

 

Члан 13. 

 

Извршилац се обавезује да послове који су предмет овог Уговора, изведе у 

свему према Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и 
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начину вршења стручног надзора у току грађења објеката, Правилнику о 

садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника и 

осталим важећим прописима везаним за предмет услуге. 

Члан 14. 

 

Извршилац се обавезује да при вршењу стручног надзора у свему штити 

интересе Наручиоца.  

 

Наручилац је овлашћен да захтева од Извршиоца замену појединих 

извршилаца стручног надзора, ако не задовољавају у погледу преузетих 

обавеза, односно своје обавезе врше нестручно, неблаговремено и 

несавесно. Уколико ти извршиоци својим чињењем или нечињењем начине 

штету Наручиоцу, Извршилац је дужан да Наручиоцу надокнади сву насталу 

штету. 

Члан 15. 

 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора, у случају 

неиспуњавања преузетих обавеза од стране Извршиоца или ако Извршилац 

послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно, или 

их обавља супротно интересима Наручиоца, ако надлежни орган забрани 

даље обављање уговорених послова, или ако престане потреба за 

обављањем послова стручног надзора.  

 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Извршиоцу, са 

отказним роком од 30 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се 

уговор раскида. Све трошкове раскида уговора сноси уговорна страна која 

је одговорна за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да Наручиоцу накнади штету 

која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора 

и за које је Извршилац одговоран. 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану по овом 

уговору, решавају пред Привредним судом у Београду. За све што уговорне 

стране нису предвиделе овим уговором, а дође до спора, уговорне стране 

су сагласне да ће се примењивати одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 17. 

 

Саставни део овог уговора чине: понуда извршиоца број ________ од ______ 

2015. године и уговор са Извођачем.  
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Члан 18. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 

задржава 3 (три) примерка а Извршилац 3 (три) примерка.  

 

Овај Уговор ступа на снагу потписивањем од стране уговорних страна, 

даном последњег потписа. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                    ЗА ИЗВРШИОЦА 

 
 

Напомена:  

Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  

 

Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне референце.  

 

- Понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са 

подизвођачем) има обавезу да потпише и овери последњу страну модела 

уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора који је 

саставни део Конкурсне документације. У случају групе понуђача, Модел 

уговора обавезан је да потпише и овери последњу страну, понуђач који је у 

споразуму о заједничком наступању из члана 81, став 4 Закона о јавним 

набавкама, одређен да у име групе понуђача потпише уговор.
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VIII ОБРАЗАЦ 2 
 

Предмет јавне набавке су  услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији стакленика 

Института за Кукуруз „Земун Поље“, ЈН број 38/14 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА над којима се врши стручни надзор : 
 

 

 

 

 

Јед. 

мере 

 

Количина 

   

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   
Чишћење зидова парапета, санирање пукотина и заштита 

акрилном бојом 

m2 128 

Чишћење стакла стакленика споља и изнутра m2 180 

Замена поломљених и напрслих стакала укључујући и 

полукружна са заменом од сегментних делова.Стакло ≠ 3 

мм 

 

m2 

 

30 

Санирање оштећења на металним вратима,кваке, браве и 

метални делови 

ком. 3 

Гитовање свих стакала на стакленику силиконским гитом пауш.  

Санирање и поправка свих металних делова на носећем 

делу конструкције стакленика 

пауш.  

Санирање постојећих окапница на парапету од 

поцинкованог лима 

m 42 

Санирање и поправка на делу спајања стакленика са 

постојећим објектом по целом обиму 

 

m 

 

10 

Израда отвора задимоводну цев са завршном обрадом и 

израда отвора за пролаз гасне цеви 

ком. 2 

Постављање димоводног система котла, хоризонтална 

подужна и завршна цев,колена 90 °,шелни за спајање 

елемената-комплет 

 

ком. 

 

1 
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Демонтажа дрвених прозора 100/ 140 cm ком. 2 

Зазиђивање прозорског отвора опеком m2 2,80 

Израда отвора за уградњу новог Ал.прозора m2 1,40 

Испорука и уградња Ал.прозора са термопан стаклом 

100/140 cm 

ком. 1 

Ал. вентилациона решетка са фиксном жалузином, 

светлог отвора 25x25 cm  и мрежом против инсеката и 

стеточина 

 

ком. 

 

1 

Обрада зидова после демонтаже прозора, малтерисање 

са обе стране и завршна обрада 

 

m2 

 

2,80 

Демонтажа дрвене ламперије са бочног зида и плафона, 

демонтажа унутрашње дрвене преграде и клизних врата 

 

m2 

 

16,80 

Демонтажа дрвеног ормана са стакленом витрином  ком. 1 

Демонтажа линолеума 7,05 m2 и бродског пода 7,05 m2 у 

просторији број 30 

m2 14,10 

Бетонирање пода у просторији број 30, у делу стакленика 

по демонтажи подземних цеви и монтажи одвода од 

лавабоа 

 

m2 

 

13 

Постављање подних керамичких плочица m2 8 

Израда новог унутрашњег преградног зида ≠12cm,од 

негоривог материјала са остављањем отвора за Ал. врата 

100/200 cm 

 

m2 

 

6,10 

Израда и испорука Ал. врата 100/200 cm  са 

вентилационим отвором , фиксном жалузином и мрежом 

против продора инсекат и штеточина, комплет са бравом, 

цилиндром и кључем  

 

 

ком. 

 

 

1 

 

 

Малтерисање и бојење бочног зида, плафона и 

новоозиданог зида 

m2 22 

Одвоз шута са градилишта до најближе депоније пауш.  

УКУПНО:  

II БРАВАРСКИ РАДОВИ   

Санирање и поправка механизма за кровно проветравање 

са заменом потребних делова за оба климата са леве и 

десне стране 

 

ком. 

 

4 
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Уградња мото редуктора за отварање сваке стране 

независно од оба климата 

ком. 4 

Уградња граничних прекидача за сваки моторедуктор по 2 

ком. 

ком. 8 

Израда металне подконструкције за носаче 

моторедуктора од поцинкованог челичног лима 

ком. 2 

УКУПНО:  

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

Израда електроинсталација у стакленику, разводни 

ормани, осигурачи, прекидач, осветљење, прикључци за 

досветљење, утичнице, контактори и релеји (за један 

климат) 

 

 

ком. 

 

 

2 

Аутоматика за стакленик на температуре  и отварање 

клапни 

ком. 2 

Испорука и уградња сијалица које одају светлост сличну 

природној, за досветљавање 600 w 

 

ком. 

 

6 

УКУПНО   

 

IV МАШИНСКИ РАДОВИ   
Демонтажа постојеће грејне (цевне) инсталације и носача 

у стакленику и постојеће гасне цеви 

 

m 

 

95 

Испорука и уградња гасног фасадног котла са потребним 

материјалом, са повезивањем на гасну, топловодну,  

водоводну мрежу и  са повезивањем на електромрежу и 

аутоматику и  прибором  за израду подстанице са 

независним грејањем за два климата-комплет 

 

 

 

ком. 

 

 

 

1 

Израда  челичних цевних регистара за грејање у стакленику 

са независним напајањем оба климата, потребном 

арматуром и прибором за вешање, ослањање, 

испуштање воде,  запорне вентиле,  вентиле за озрачивање. 

Антикорозивна заштита основном бојом и завршно 

фарбање температурном лак бојом у два премаза-

комплет  

 

 

 

ком. 

 

 

 

1 

Испитивање цевовода хладним воденим притиском пауш.  

УКУПНО:  
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V ГАСНИ ПРИКЉУЧЦИ   

Израда и монтажа кућице (ормана) за смештај опреме 

једнолинијског регулационог сета, са вратима и бравом  

за закључавање. На  делу врата иза којих се налази ПП 

славина  мора бити стакло. Ормар мора бити 

антикорозионо заштићен и завршно офарбан жутом бојом 

у два премаза  

 

 

 

ком. 

 

 

 

1 

Монтажа регулационог сета са припадајућим уређајима и 

арматуром (ПП славина, филтер, регулатор притиска 

гаса,сигурносно испусни вентил, манометер 0-6 бар, 

манометер 0-250 m бар, излазна лоптаста славина, 

одушни водови са лоптастим славинама). Све цеви 

антикорозионо заштићене, завршно офарбане жутом  а 

одушци црвеном бојом у два премаза. У цену треба да су 

урачуната испитивања на  чврстоћу и непропусност, 

атести, баждарења, ренгенска контрола варова. 

Регулациона станица мора да задовољава све интерне 

стандарде дистрибутера гаса “Србија гас”. 

 

 

 

 

 

 

компл

ет 

 

 

 

 

 

 

1 

Израда и повезивање уземљења регулационе станице ком. 1 

Монтажа челичне цеви од постојеће ø60,3 до регулационе 

станиоце и од регулационе станице  до котла 

 

m 

 

4 

Редукције ком. 3 

Хамбуршки лук ком. 4 

Демонтажа постојеће прирубничке ПП славинине на  воду 

другог стакленка 

ком. 1 

Монтажа ПП славине ДН 40 ПН 6 са премошћењем на 

прирубницама-достава атеста 

 

ком. 

 

1 

Израда и монтажа заштитног металног ормарића за ПП 

славину  

ком. 1 

УКУПНО:  

VI РАДОВИ НА ПРЕГРАЂИВАЊУ СТАКЛЕНИКА   

Уградња бочних и чеоних зидова  од металне конструкције 

са стаклом ≠ 3mm 

m2 65 

Уградња једнокрилних алуминијумских врата 80/200 cm са 

стакленим делом 

ком. 3 
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Уградња нових алуминијумских прозора 50/100cm, на 

спољним бочним зидовима 

ком. 4 

Уградња алуминијумских прозора 80/100cm на бочним 

унутрашњим странама са стаклом ≠ 3mm 

 

ком. 

 

4 

УКУПНО:  

VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   

Испорука и уградња лавабоа са чеоном заштитом ком. 6 

Израда металне поцинковане конструкције за носаче 

лавабоа 

ком. 6 

Израда водоводног прикључка за нови систем од већ 

постојећег система 

ком. 2 

Израда развода водоводне мреже пластичним цевима 

унутар стакленика ø 3/4"са свим фазонским комадима и 

вешањем на зид  

 

m 

 

15 

Израда развода водводне мреже пластичним цевима 

унутар стакленика ø 1/2 “са свим фазонским комадима и 

вешањем на зид 

 

m 

 

40 

Испорука и уградња славина ø 1/2 “ са могућношћу 

прикључка и система за наводњавање и прихрањвање 

 

ком. 

 

7 

Испорука и уградња пропусних вентила ø ½” ком. 7 

Испорука и уградња пластичних цеви за канализацију са 

свим потребним фазонским комадима ø 50 мм 

 

m 

 

20 

Испорука и уградња пласт.цеви са свим потребним 

фазонским комадима ø 75 мм 

m 45 

УКУПНО:  

VIII ПРИХРАНА И НАВОДЊАВАЊЕ    

Испорука и уградња временског програматора ком. 6 

Испорука и монтажа капљача и капилара 50 ком. по 

лабораторији, филтер за воду, спојнице, редуцир, лакат 

спојнице, Пе цеви, завршни комад-комплет 

 

 

ком. 

 

 

6 

УКУПНО:   

IX ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА   

ПП апарат за гашењеS-9A ком. 4 

ПП апарат за гашење CO2-5 ком. 1 



Конкурсна документација за јавну набавку број 38/14                                                                               45 /53 
 

УКУПНО:  

X ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ   

Припрема градилишта, транспорт алата и опреме пауш.  

Завршни радови, пуштање у рад и проба целог система, 

чишћење градилишта, одвоз алата, провера достављене 

техничке документације, атеста, гаранција за опрему 

 

пауш. 

 

УКУПНО:  

УКУПНО од I до X:  

 

 
НАПОМЕНА: СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ДАТА КАО ИНФОРМАЦИЈА ПРЕМА КОЈОЈ СЕ ФОРМИРА ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ НАДЗОРА 

И УПИСУЈЕ У ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
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СТРУКТУРА ЦЕНА 
 

I НАДЗОР– ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ  

II НАДЗОР-  МАШИНСКИ РАДОВИ   СА ГАСНИМ 

ПРИКЉУЧКОМ 

 

III НАДЗОР – ЕЛЕКТРО РАДОВИ- ИНСТАЛАЦИЈЕ  

IV НАДЗОР- АУТОМАТСКА КОНТРОЛА И 

РЕГУЛАЦИЈА 

 

V НАДЗОР-  ВиК са прихраном и наводњавањем  

УКУПНО:  

  ПДВ:  

УКУПНА ЦЕНА:  

 

 
Датум и место:                                                                                                                                                                      Потпис овлашћеног лица 

 

___________________________                                                     М.П.                                                                                 __________________________ 

 

 

 

*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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IX ОБРАЗАЦ 3 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

ЈН број 38/14 

 
 

 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће 

Понуђач______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ (навести 

назив и адресу понуђача), у случају доделе уговора, бити обавезан да прилоком 

потписивања уговора, достави следећа средства финансијског обезбеђења 

испуњења својих уговорних обавеза: 

 

Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора без пдв-а, која траје најмање 15 дана дуже од уговореног 

гарантног рока. 
 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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X ОБРАЗАЦ 4 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

ЈН број 38/14 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   
(навести назив и адресу понуђача), 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 прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум и место:                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________             ________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 
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XI ОБРАЗАЦ 5 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 38/14 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге - Стручни надзор  утоку извођења радова на 

реконструкцији и адаптацији стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

 

ЈН брoј 38/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ 6 

 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

ЈН брoј 38/14 

 
 

ОБРАЗАЦ 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  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(навести 

назив  и адресу понуђача)  у  поступку јавне набавке,услуге - Стручни надзор у току 

извођења радова на реконструкцији и адаптацији стакленика Института за Кукуруз 

„Земун Поље“,ЈН брoј 38/14, поштовао је све обавезе које произлазе из важећих 

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

средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом 

оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XIII ОБРАЗАЦ 7 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

ЈН брoј 38/14 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Услов je да је понуђач у погледу пословног капацитета,   у периоду не дужем од три 

године до дана објављивања позива за подношење понуда, уговорио и извршио 

минимум  три посла у области услуга надзора над извођењем-реконструкцијом 

грађевинских објеката површине веће од 114 м2, при чему  минимум један сличан  

посао – надзор над изградњом - реконструкцијом  стакленика. Референтни радова 

морају обухватити све врсте радова који су предмет понуде (грађевинско занатски, 

машински,електро радови са аутоматиком, ВиК ). 
 
 

Редниброј 
Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Уз образац 7 доставити: 

    Уговоре са евентуално пратећим анексима; 

 Образац 7а - Потврда правних субјеката са којима су закључени уговори, као 

доказ да су услуге надзора у свему у складу са уговорима наведеним у 

Обрасцу 7 - Референтна листа. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 

 

** Образац копирати у случају већег обима података. 
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ОБРАЗАЦ -7а 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 38/14 

 

 

Правни субјект  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ:  

Особа за контакт  

 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, (назив и адреса понуђача), 

по основу Уговора, број_____________________________од 

___________________________________, извршио услуге -

____________________________________________________________________________,у свему у 

складу са условима из наведеног Уговора. 

Ова потврда се издаје на захтев 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, ради учествовања у 

отвореном поступку јавне набавкеуслуга - Стручни надзор у току извођења радова 

на реконструкцији и адаптацији стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“,ЈН 

број 38/14. Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, својим потписом и печатом потврђује. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*Образац копирати и доставити за сваки уговор наведен у Референтној листи. 
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XIV - ОБРАЗАЦ 8 
 

Услуге - Стручни надзор у току извођења радова на реконструкцији и адаптацији 

стакленика Института за Кукуруз „Земун Поље“ 

ЈН брoј 38/14 

 

 

 

НЕОПХОДНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 
 

 

Запослени или радно ангажовани дипломирани инжењери 

(уписати податке у табелу) 

 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Лиценца број 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

  

Напомена:  У случају потребе обрасце копирати. Као доказ приложити копије 

одговарајућих  лиценци за инжењереи  Уговоре о радном ангажовању. 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Потпис овлашћеног лица: 

                          _________________________ 

М.П. 


