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Дечји културни центар Београд 
адреса: Таковска 8, Београд 
Тел. 011/32 42 011 
Факс: 011/32 42 314 
web: www.dkcb.rs 
Број јавне набавке: 02/2016 
Датум: 21.10.2016. године 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку  
радова на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали 

Дечјег културног центра Београд  
 

  у периоду од 27.12.2016. до 27.01.2017.године  
  

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
  

   
Рок за достављање понудe је понедељак, 21.11.2016. године. године до 12:00  часова.  
Понуде доставити на адресу: Дечји културни центар Београд, Београд, Таковска 8. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак, 21.11.2016. године, у 12:30 часова, у 
просторијама Дечјeг културног центра Београд, Таковска 8. 
 
 
 

 
октобар, 2016. године 

 
 
 
 
 

Број јавне набавкe: 02/2016 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 924-1  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 925-1, припремљена је: 

 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку радова на замени фотеља, подне облоге у 

гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд  
 

ЈН бр 02/2016  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис радова, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4. 

 
III 

 
Техничка документација и планови  

13. 

 
 

IV 

 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 
 

17. 
V Критеријуми за доделу уговора 22. 
VI Обрасци који чине саставни део понуде 23. 
VII Модел уговора 43. 
VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 52. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дечји културни центар Београд; 
Адреса: Таковска 8, Београд.  
Интернет страница: www.dkcb.rs  
Тел. 011/32 42 011 
Факс: 011/32 42 314 
 
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 и Законом о облигационим 
односима, као и другим прописима, стандардима и техничким нормативима. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 02/2016 је набавка радова на замени фотеља, подне 
облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд у 
периоду од 27.12.2016. до 27.01.2016. године. 
 
Ознаке из општег речника  набавке 45000000-7-Грађевински радови: 
 

• 39111000-3 Седишта (39113100-8 Фотеље); 
• 45421160-3 Браварски радови; 
• 45432100-5 Радови на постављању подова и подних облога; 
• 45422000-1 Тесарски радови 
• 45421000-4 Столарски радови и уградња столарије; 

Предмет јавне набавке детаљније је описан у Поглављу II. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана набавка: 
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 
5. Контакт (лице и служба)  
Лицa за контакт: Милош Бајић, 
Е - mail адреса: milos.bajic@dkcb.rs  
 
6. Партије 
У овом поступку јавне набавке предмет набавке  није обликован по партијама. 
 
7. Број јавне набавке: 02/2016 
 
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
 
 

mailto:milos.bajic@dkcb.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА. 
 
   

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
 
Овом набавком предвиђена је замена фотеља (демонтажа постојећих, израда, испорука 
и монтажа нових), подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег 
културног центра Београд. 
 
Облоге, компоненте и опрема које су предвиђене за замену налазе се у објективно 
лошем и дотрајалом стању. Постојећа диспозиција фотеља, са 20 редова ширине 80цм и 
укупно 506 места у сали (са максималним бројем од 26 седишта у једном реду), са малим 
димензијама саме фотеље, одражава се на некомфорне услове седења публике 
(нарочито старијег узраста), као и на практичне проблеме током пражњења сале (спор 
излазак, загушења, итд...). 
  
Фазе реализације: 
 

• у првој фази реализације: 
 

- демонтажа постојећих фотеља; 
- уклањање постојеће текстилне подне облоге са пода гледалишта; 
- уклањање постојеће гумене подне облоге са дела пода бине на бетонској                                                          

подлози; 
- демонтажа комплетне постојеће импровизоване потконструкције и свих слојева 

пода предњег дела бине; 
 

• У другој фази реализације, предвиђена је припрема бетонских површина за 
подополагачке радове (репарација и равнање), као и израда нове челичне 
потконструкције предњег дела пода бине, са „патосањем“ (тј. постављањем 
сендвича од дрвених плоча преко челичне потконструкције) 

 
• У трећој фази, предвиђени су подополагачки радови – постављање текстилне 

подне облоге (на поду гледалишта, односно гумене подне облоге на поду бине. 
Обе облоге морају испуњавати техничке захтеве и стандарде који су детаљно 
изнети у опису радова, а особито испуњавати услов класе запаљивости Бфл – с1. 

 
• У последњој фази, предвиђена је монтажа нових фотеља  са новом диспозицијом 

гледалишта, које чини 18 редова ширине 90цм, у смакнутом поретку, са укупно 
439 места у сали (са максималним бројем од 25 седишта у једном реду), са нешто 
повећаним димензијама фотеље у односу на садашње (како би биле 
прихватљиве и за старије кориснике, а истовремено остале погодне и за 
најмлађе). Нова диспозиција фотеља оставља значајно шире бочне 
комуникационе траке у сали, а и капацитет саме сале је смањен за приближно 
14%. 
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ОПИС РАДОВА ПО ПОЗИЦИЈАМА 
 
 

1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
 
1.1 Демонтажа постојећих фотеља. 
Демонтиране фотеље утоварити на камион, одвести на градску депонију (или друго 
место које одреди Инвеститор) и очистити градилиште. 
Количина: 506 ком. 
 
1.2 Скидање постојеће текстилне подне облоге са пода гледалишта. 
Подну облогу уклонити у целости, а бетонску подлогу у потпуности очистити од трагова 
материјала, лепка, слабо везаних делова бетона, и томе слично. У случају потребе, 
употреба машина за брушење површине до чистог бетона је урачуната у цену. 
Демонтажа зидне лајсне је урачуната у цену. Шут утоварити на камион и одвести на 
градску депонију, а градилиште очистити. 
Количина: 390 m² 
 
1.3 Скидање постојеће гумене подне облоге са пода бине, на делу где је 
аплицирана директно на бетонску конструкцију бине. Подну облогу уклонити у 
целости, а бетонску подлогу у потпуности очистити од трагова материјала, лепка, слабо 
везаних делова бетона, и томе слично. У  случају потребе употреба машина за брушење 
површине до чистог бетона је урачуната у цену. Шут утоварити на камион и одвести на 
градску депонију, а градилиште очистити. 
Количина: 64 m² 
 
1.4 Демонтажа постојећег пода предњег дела бине, који се састоји из подне облоге од 
гуме, подних дасака од шпер плоче д=22мм и импровизоване дрвене 
потконструкције од чамових штафли 8х5цм. Укупна висина бине је 90цм. Позицијом је 
обухваћена и демонтажа три дрвена степеништа између гледалишта и бине, као и ниске 
дрвене платформе између првог реда гледалишта и бине. Демонтирани материјал 
уситнити, утоварити на камион и одвести на депонију, а градилиште очистити. Чишћење, 
утовар и одвоз свог отпада који се тренутно налази испод пода бине (расходоване старе 
фотеље и сл) је урачунато у цену. 
Количина: 143 m² 
 
1.5 Пажљива демонтажа постојећег бокса режије светла и тона на задњем зиду сале 
пре почетка радова, и поновна монтажа по завршетку радова. 
Демонтиране елементе пажљиво одложити на месту које одреди Инвеститор. 
Поновну монтажу извршити по завршетку свих осталих радова у сали. 
Димензије бокса у основу су 172х275cm, висина подијума је 30cm, а висина ограде 
(укупне дужине 420cm) је 125cm. Сав помоћни и потрошни материјал за поновну монтажу 
је урачунат у цену. 
Количина: 1 кпл 
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2. БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 
2.1. Израда и монтажа челичне подне конструкције предњег дела бине. 
Конструкцију чине примарни рамови висине 860mm постављени у подужном правцу на 
размаку од 1m осовински, и секундарни профили који повезују примарне рамове у 
попречном правцу, и то на размаку од 2m осовински у нивоу доњег појаса рамова, одн. 
1m осовински у нивоу горњег појаса рамова, формирајући у подној равни роштиљ 1х1m; 
све израђено од кутијастог профила 30.30.3. У попречном правцу се, на местима 
дефинисаним у графичким прилозима, постављају и косници за укрућење, од истог 
материјала. 
 
Конструкција се ослања на бетонску подлогу посредством ослоначких плочица 
80х80mm д=5mm, постављених испод чворишта доњег појаса конструкције, у 
растеру 1х2m. Испод ових плочица постављају се подлошке од гуме SBR 65 Shore A, 
дебљине 5mm, што је урачунато у цену. 
У равни пода бине, дуж примарних подужних носача и дуж сваког другог 
секундарног попречног носача обострано се постављају профили L30.30.3 (сем на 
ивичним елементима, где се постављају једнострано). На тај начин формира се 
одговарајућа површина за налегање и монтажу подних плоча. 
Дуж ивица бине, сем на местима предвиђеним за постављање степеништа, 
поставља се потконструкција „банкине“, коју чине конзолни елементи „L“ облика 
дим. 7х7cm, постављени у свим чвориштима конструкције бине, и профил који их повезује 
са горње стране, све израђено од кутије 30.30.3. 
Све везе елемената остварују се заваривањем. Украјања извести прецизно. 
Шавове очисити и обрусити. Отворене кутијасте профиле затворити на крајевима лимом 
д=3mm. 
 
Сви наведени елементи се у највећој могућој мери израђују радионички, а на лицу места 
се само врши њихова евентуална дорада и монтажа. 
Комплетна конструкција се антикорозионо штити са најмање два премаза у 
радионици и најмање једним премазом на лицу места, и завршно боји мат црном бојом за 
метал у два премаза. 
Сав основни, помоћни и потрошни материјал је урачунат у цену. У количине основног 
материјала узет је конструктивни фактор 10%. 
Висина конструкције је 860mm, а површина 113,56m² 
Количина: 1.939 кг 
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3. ТЕСАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 
3.1 Израда и монтажа подних плоча на бини,које чини сендвич од OSB плоче д=18mm 
са доње стране и водоотпорне тополове шпер плоче д=22mm са горње стране, укупне 
дебљине д=40mm. 
Два слоја плоча није потребно међусобно лепити. 
Подне плоче су оријентационих дим. 100х200cm, с тим да се кроје према димензијама 
конкретних поља на којима се постављају. Плоче се постављају на челичну конструкцију 
пода бине. Претходно се на све належуће челичне површине, у пуној њиховој ширини, 
аплицирају еластичне траке (нпр. полиетиленска пена „Termosilent“ или сл) д=5mm, 
применом обострано лепљивих грађевинских трака или на други погодан начин. 
Постављање еластичних трака је урачунато у цену. 
Подне плоче фиксирају се „торбан“ завртњима М4, 3цм осовински од ивице плоче, кроз L 
профил подне челичне конструкције. Завртњи се постављају код углова и при средини 
дужих страна сваке плоче (тј, укупно 6ком. по плочи). Дрвену плочу са горње стране 
треба разбушити тако, да глава завртња буде идеално у равни дрвене плоче. Набавка 
завртњева и разбушивање дрвених плоча и челичне потконструкције је урачунато у цену. 
Сав основни, помоћни и потрошни материјал је урачунат у цену. 
Количина: 114 m² 
 
3.2 Израда и монтажа маске чела бине.  
Маска се израђује од водоотпорне шперплоче д=22mm, која се са предње стране 
пресвлачи црном мат тканином (кепер или сл. квалитет) класе запаљивости Bfl – s1, која 
је урачуната у цену. Маска се фискира за челичну конструкцију бине са задње стране, 
скривеним везама. 
Дужине сегмената маске треба да одговарају дужинама сегмената челичне конструкције 
бине (тј. 2m у општем случају). На неколико места предвидети могућност лаког уклањања 
маске ради ревизионог приступа у простор испод пода бине. Висина маске је 86cm. Сав 
основни, помоћни и потрошни материјал је урачунат у цену. 
Количина: 68 m² 
 
3.3 Израда и монтажа ниске платформе између првог реда гледалишта и бине. 
Платформа је ширине 160cm и фиксира се у хоризонталном положају, преко косе 
бетонске подне подлоге гледалишта. Платформа се израђује од  дрвених плоча –
сендвича описаног у POS. 3.1 – дебљине д=40mm, преко клинастих ремената од чамове 
грађе д=48mm постављених на размаку од 40cm. Са стране према гледалишту, потребно 
је истањити подну плочу тако да се оствари што идеалнији прелаз из косине пода 
гледалишта у хоризонталу платформе, а на делу где то није могуће, поставити прелазну 
металну лајсну одговарајуће ширине, што је урачунато у цену. Сав основни, помоћни и 
потрошни материјал је урачунат у цену. 
Количина: 28 m² 
 
3.4 Израда и монтажа опшивке „банкине“ дуж предње и бочне ивице бине. 
Опшивка се израђује од водоотпорног шпера д=22мм, у облику слова “П“, висине 15cm са 
предње стране, ширине 7cm и висине 9cm са задње стране. Опшивка се формира као 
јединствен столарски склоп, из што дужих сегмената, који се на лицу места „навлачи“ на 
претходно изведену челичну потконструкцију „банкине“, која је посебно обрачуната. Веза 
дрвене опшивке и челичне потконструкције остварује се тачкастом применом монтажног 
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гита. Ивице опшивке се обарају 3/3mm, цела видна површина се бруси, прајмерише 
„шприц“ гитом у два танка слоја са међусобним и завршним брушењем и завршно боји 
мат црном акрилном бојом у два премаза. Сав основни, помоћни и потрошни материјал је 
урачунат у цену. 
Количина: 23 m 
 
3.5 Израда и монтажа степеништа која повезују гледалиште и бину.  
Конструкција степеништа израђује се од водоотпорног тополовог шпера д=22mm и 
састоји се од 
образина, постављених на 50цм осовински, газишта и чела. Видне бочне образине 
пресвлаче се црном мат тканином (кепер или сл. квалитет) класе запаљивости  Bfl –S1, 
која је урачуната у цену. Чела и газишта пресвлаче се гумом, која је посебно обрачуната. 
Сав основни, помоћни и потрошни материјал је урачунат у цену. 
Степениште 4x16/25cm, ширине 143 cm, количина: 2 ком.; 
Степениште 4X18/25cm, ширине 124 cm, количина: 1 ком. 
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4. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
 
4.1 Припрема бетонске подлоге за постављање подне облоге у гледалишту и на 
делу бине. Евентуална оштећења површине бетона, заостала после скидања старе 
подоне облоге и демонтаже столица, репарирати одговарајућом брзосушећом масом 
(Henkel Thomsit RS 88 или еквивалентно), чврстоће на притисак ≥30MPa. Затим 
површину прајмерисати (дисперзивним премазом Henkel Thomsit R766 или 
еквивалентно), и након сушења, нанети саморазливајућу равнајућу масу (HenkelThomsit 
DX или еквивалентно) чврстоће на притисак ≥35MPa, у слоју не мањем од 3mm. Након 
сушења, фино обрусити, очистити и усисати. 
Сав основни, помоћни и потрошни мареријал је урачунат у цену. 
Количина: 448 m² 
 
4.2 Набавка, испорука и постављање антистатичне текстилне подне облоге у 
гледалишту, предвиђене за високо фреквентну комерцијалну употребу, у ролни ширине 
4m (Sintelon ORION NEW или еквивалентно), која испуњава следеће минималне техничке 
захтеве: 
-         начин производње: velour / cut pile 
- тип влакна: 100% полиамид 
- потпора: синтетичка тканина 
- укупна дебљина: ≥6,5mm 
- ефективна дебљина: ≥5mm 
- укупна маса: ≥1.840g/m² 
- маса флора: ≥720g/m² 
-         густина ткања: ≥200 у цену.430p/m² 
- класа примене: ≥33 
- антистатичност: ≤2kV 
-         отпорност на пожар: Bfl – s1 
- звучна апсорпција: ΔLw ≥20dB 
- класа луксуза: ≥ LC2 
 
Текстилна подна облога се за под лепи целом површином, дисперзивним лепком Henkel 
Thomsit UK400 или еквивалентно. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења, 
како би спој био минимално видљив. 
Растур је урачунат у количину и цену. 
Сав основни, помоћни и потрошни материјал је урачунат у цену. 
Количина: 385 m² 
 
4.3 Набавка, испорука и постављање зидне ласјне од храстовине, висине 70mm, 
д=14mm, која се поставља дуж бочних и задњег зида сале. Лајсна се бајцује у тону 
постојеће столарије у сали и лакира полу –мат паркет лаком пре монтаже. 
Монтажа се изводи монтажним гитом. Сав основни, помоћни и потрошни материјал је 
урачунат у цену. 
Количина: 70 m 
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4.4 Набавка, испорука и постављање рељефне гумене подне облоге са кружним 
нопама на бини, предвиђене за фреквентну комерцијалну употребу, у ролни ширине 
190cm (Remp STUDWAY TM – BK или еквивалентно), која испуњава следеће минималне 
техничке захтеве: 
- дебљина: ≥2,7mm (не рачунајући нопе) 
- тврдоћа: ≥75 Shore A 
- отпорност на клизање: DS 
- отпорност на абразију: ≤250mm³ 
- димензиона стабилност: ±0,4% 
- укупна маса: ≥4kg/m² 
- класа примене: ≥32 
- антистатичност: ≤2kV 
-          отпорност на пожар: Bfl – s1 
- звучна апсорпција: ΔLw ≥8dB 
 
Гумена подна облога се за под лепи целом површином, дисперзионим лепком Henkel 
Thomsit K188E или еквивалентно. 
Растур је урачунат у количину и цену. 
Сав основни, помоћни и потрошни материјал је урачунат у цену. 
Количина: 178 m² 
 
4.5 Облагање газишта и чела степеника рељефном гуменом подном облогом, са 
карактеристикама описаним у ПОЗ. 3.4, са применом фазонских елемената (угаоне 
гумене лајсне) на споју чела и газишта. Просеча развијена ширина степеника (чело + 
газиште) је 43cm. 
Количина: 21 m 
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5. ОПРЕМАЊЕ 
 
5.1. Набавка/израда, испорука и монтажа фотеља за гледалиште.  
Димензије фотеље треба да буду такве да их може користити и најмлађа публика 
(предшколског узраста) и одрасли, односно: ширина фотеље је 55 – 56cm осовински, 
висина седишта 43cm, висина наслона 73 – 75cm. 
Конструкција мора бити робусна, у потпуности од челика, или са седиштем и наслоном од 
дрвеног отпреска. Начин подизања седишта мора бити најједноставнији, са контратегом 
и стопером за спречавање лупе приликом подизања седишта. Седиште и наслон морају 
бити анатомски обликовано, са испуном од ватроотпорне полиуретанске пене повишене 
тврдоће, густине 35kg/m³, тапацирани негоривим штофом прве категорије (класа 
запаљивости Bfl – s1), врхунских карактеристика са аспекта хабања и могућности 
одржавања. Рукохват треба да буде дрвени, скраћен, пожељно без тапацираних бочних 
страница. 
Тежина штофа за тапацирање 340г/м2 
Издржљивост на хабање минимално 100.000 мартиндела према норми УНИ ЕН ИСО 
12947/2. 
Сви понуђачи морају доставити Каталог за негориве штофове у којима се налазе узорци 
боја и карактеристике истог  стофа. Најмање 30 различитих боја. 
Боју бира накнадно Наручилац. 
Сви понуђачи морају доставити Атест (копија) за негориве стофове као и службени 
превод на српски језик. 
 
Фотеље се постављају у редове ширине 90 цм, у смакнутом поретку према графичком 
прилогу. Начин монтаже је типловањем у бетонску пдологу, уз примену хемијских 
типлова или на други начин који обезбеђује потпуну стабилност и поузданост. 
 
Извођач је обавезан да пре коначног уговарања и уградње достави прототип 
фотеље, у свему према траженим карактеристикама, како би се испробао на 
лицу места. 
 
Извођач је обавезан да одређену количину делова и репроматерија обезбеди на свом 
лагеру најмање током гарантног рока. 
 
Израда прототипа, сав основни, помоћни и потрошни материјал урачунати су у 
цену. 
Количина. 439 ком. 
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Квалитет: Понуда и квалитет радова морају у свему да одговарају захтевима 
дефинисаним од стране Наручиоца у складу са позитивно-правним прописима и 
нормативима везаним за радове који су предмет јавне набавке. 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Наручилац и 
понуђач ће саставити записник о примопредаји извршених радова. У случају записнички 
утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити 
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања записника о недостацима на 
извршеним радовима. 

Надзорни орган Наручиоца ће прегледати изведене радове који су предмет овог уговора 
сходно одредбама важећих прописа. 

Рок извршења: У складу са роковима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
Период за извођење радова 27.12.2016. до 27.01.2017. године. 
. 
Наручилац задржава право измене рока извршења у складу са могућностима извођења 
радова у објекту, тако да наведени радови не ометају процес рада Дечјег културног 
центра Београд. 

Место извршења: Дечји културни центар Београд, Таковска бр.8, Београд. 
Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине превиђени су у 
Великој сали Дечјег културног центра Београд (ниско приземље објекта). 

Наручилац задржава право мањих измена квадратуре и количине предвиђених радова 
наведених у конкурсној документацији у складу са стањем Велике сале. 

Понуђач може пре давања понуде извршити увид "на лицу места" на адреси Наручиоца, 
Таковска бр. 8, Београд. 

Лице за контакт за заказивање термина за увид на лицу места је Милош Бајић - 
milos.bajic@dkcb.rs . 

Заказивање термина за увид врши се и путем телефона 011/ 32 42 011 сваког радног 
дана у времену од 8:00 до 15:30 часова. 

mailto:milos.bajic@dkcb.rs
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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5AHKv1HA"OtjB0tjOOTOnOPH01WnEPA22MM 

EDJEHOYL.jPHO 

100 

.QETAJb nO.QY}KHOr nPECEKA 

100 

.QETAJb nonPELIHOr nPECEKA 

100 

100 

• KOHCTPYKL.1v1JA 5v1HE ce cacTOja ca npaMapHax 

paMOBa y nOAY)l(HQM npas�y, nocTaBJb8HCX Ha 
pa3MaKy OA 1 M, "C8KYHAapHCX WTanosa KOjCMa cy 

paMOBC noBe3aHC y nonpeYHOM npas�y, C TO y AOfb8M 

nojacy Ha paaMaKy OA 2M, a y ropfbeM nojacy Ha 

pa3MaKy OA 1 M, YCMe ce y ropfboj 30HC cjlopMapa 
pOWTCJb 1x1 M, CB8 C3pa�eHO OA KyTaje 30.30.3. Ya 

ropfba KyTajacTa npocjlan npaMapHor paMa aasapyjy ce 

npocjlana L 30.30.3 o6oCTpaHO (OAHOCHO jeAHOCTpaHO 

KOA CBCYHCX eneMeHaTa). TaKo�e, AY)/( CBaKOr APYCOC 

nonpeYHor wwna y ropfbeM nojacy aasapyjy ce osaL 

npocjlana. Ha Taj HaYaH cjlopMapa ce nospwaHa aa 
Haneral-be noAH�x nnoYa. KoHcTpyK��ja ce ocnal-ba Ha 

noA nocpeACTBOM ocnoHaYK�x nnoY��a OA n�Ma 
A=5MM, �cnOA KOj�x ce nocTaBJba noAnOWKa OA TBPA8 

ryMe A=5MM 

• nOAHA nllOYA npeACTaBJba C8HABCY ACM. 1x2M, 

caCTaBJb8H OA cnoja OSB-a A=18MM" BOAOOTnOpHor 
TOnonosor wnepa A=22MM, yKynHo A=40MM, Kaja ce 

nocTaBJba Ha YenCYHY KOHCTPYK�CJY npeKO npeTXOAHO 
nocTaBJbeH�x enacT�YH�x TpaKa OA non�eT�neHcKe 

neHe A=5MM. noAHe nnose npasspwllyjy ce aa 

YenCYHY KOHCTPYK�ajy noMolly 6KOM. "TOp6aH" 

wpacjlosa M4, y yrnosaMa nnose a npa6na)l(HO Ha 
CP8ACHC AY)/(8 CTpaHe. 3aBpWHC nOAHC aacTOp je 

YenacTa ryMa A=4MM, KJ1ace 3anaJb�BOCT� Bfl - s1, 

KOJa ce nen� Ha noAHe nnoYe 

/:(EYJvl KY/lTYPHvl L.1EHTAP 5EO,PAA 
Yn. TaKoBcKa 6p. 8, 5eorpaA 

/:(EYJvl KY/lTYPHvl L.1EHTAP 5EO,PAA 
Yn. TaKoBcKa 6p. 8, 5eorpaA 

nPOJEKAT 3AMEHE <!>OTEJbA, nDAHE 05110,E Y 

rnEAA,"WTY" nDAA 5"HE Y BEn"KOJ CAn" 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА 
 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да 
доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
  
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда за правна лица односно Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег 
регистра за предузетнике. 
Овај доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви 
чланови групе понуђача 
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 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. 
 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
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понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих. 
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. 
 
Овај доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви 
чланови групе понуђача 
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – 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 
Доказ: Уверење Пореске управе (Министарства надлежно за послове 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. 
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви 
чланови групе понуђача.  
 
НАПОМЕНА: САГЛАСНО ЧЛАНУ 78. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''СЛ. 
ГЛАСНИК РС, БР. 124/12, 14/15 и 68/15), ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У 
РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, НИЈЕ ДУЖАН ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75, СТАВ 1, 
ТАЧКЕ 1) - 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. 
 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона  - 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  
Доказ: Потписан и оверен Образац бр 7 изјаве  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
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стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена 
печатима. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76 ЗАКОНА 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим траженог финансијског 
капацитета да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда из тачке 1). у складу са чл. 
81. став 2. Закона.  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
• Пословни приход за три претходне обрачунске године (2013, 2014, 2015.) од 

најмање 40.000.000,00 динара.  
 

Доказ: Скоринг  издат од стране Агенције за привредне регистре са или други 
начин предвиђен чланом 77, став 2 Закона о јавним набавкама. 

 
• Да Понуђач располаже финанијском капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у претходне три 
обрачунске године  (2013, 2014. и 2015. годину) није пословао са губитком и 
да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, није био у блокади.  
 
Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин: 
Уколико је понуђач правно лице, доставља: 
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН),  за 
претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година). Уколико 
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде 
о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије. 

 
Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:  
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за претодне три oбрачунске године (2013, 2014. и 2015. годину);  
o потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 
текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2013., 2014. и 2015. 
годину). 
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 
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позив за подношење понуда (Позив за подношење понуда објављен дана 
21.10.2016. године), понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у 
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 
прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке 
Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и 
налога, а која ће обухватити захтевани период; 
 

Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.   
 
У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у претходне три 
обрачунске године - 2013, 2014. и 2015. години није пословао са губитком, 
чланови групе понуђача испуњавају заједно, а у случају подношења заједничке 
понуде, задати услов да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци који 
претходе месецу у коме је објављен позив (Позив  за подношење понуда 
објављен дана 21.10.2016. године) испуњава сваки члан групе понуђача посебно. 
 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.  

 
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. 

 
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

• Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке тј. да је у периоду од претходне 3 (три) године пре 
објављивања Позива за подношење понуда (Позив за подношење понуда 
објављен дана 21.10.2016.године), извео радове на изради, испоруци и 
монтажи фотеља на најмање 3 (три) објекта укупне вредности уговора од 
минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Доказ: Наведени услов за сваки референтни објекат доказује се 
достављањем следећег доказа: 

 
Потврда наручиоца/ инвеститора (правно лице), да су изведени радови на на 
изради, испоруци и монтажи фотеља у објекту. Наведена потврда мора бити 
попуњена, оверена печатом инвеститора и потписана од стране одговорног 
лица инвеститора (Образац брoj 6 из Конкурсне документације), за којег је 
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понуђач извршио предметне радове. Потврда се доставља за сваки 
референтни објекат, а најмање за три. 
Уколико понуђач, уместо Обрасца брoj 6, достави потврду 
Наручиоца/Инвеститора, за кога је извршио предметне радове, иста мора да 
садржи све елементе као потврда из конкурсне документације - Образац 
потврде (Образац број 6). Наведен Потврда мора бити попуњена, оверена 
печатом инвеститора и потписана од стране одговорног лица инвеститора. 
 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 
задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, 
дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету. 
 

 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
Да Понуђач има неопходан број људи за завршетак радова у наведеном року при чему 
обавезно: 

• 1 лице са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и 
здравља на раду које ће на градилишту бринути о безбедности и здрављу на раду 
са намање 5 година радног искуства на пословима безбедности и здрављу на 
раду; 

• 1 шумарског инжењера са дипломом смера обраде и прераде дрвета; 
• 1 архитектонског пројектанта ентеријера; 
• 1 инжењера грађевине са лиценцом 410. 

 
Доказ: М обрасци, уговор о раду, фотокопије радних књижица. 
За инжењера са лиценцом 410 поред горе наведеног доставити и фотокопију 
лиценце. 

 
Уверење о положеном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду  издатог од стране Министраства рада и 
социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду. 
 
 
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. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:  
Агенција за привредне регистре - www.apr.rs; 
Народна банка Србије - www.nbs.rs. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

http://www.apr.rs/
http://www.nbs.rs/
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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. 
 
 

 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок завршетка радова. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на замени 
фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра 
Београд, ЈН број 02/2016 
 
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): 
 

 

 
Интернет адреса: 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА 
 
 

 
     ДА                      НЕ   (заокружити) 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
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: 
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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. 
 
 
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. 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 02/2016 26/61 
  

 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и 
пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________                                           _______________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 
 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

E.  
 

F.  
 

 
Пос 

 
ОПИС 

 
Ј. м. 

 
Количина 

Јединична 
цена без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ  

 
1 

 
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    

 
 

1.1 

 
Демонтажа постојећих фотеља. 
Демонтиране фотеље утоварити на 
камион, одвести на градску 
депонију (или друго место које 
одреди Инвеститор) и очистити 
градилиште. 

 

 
 

ком 

 
 

506,00 

  

 
 

1.2 

 
Скидање постојеће текстилне 
подне облоге са пода 
гледалишта. 
Подну облогу уклонити у целости, а 
бетонску подлогу у потпуности 
очистити од трагова материјала, 
лепка, слабо везаних делова 
бетона, и томе слично. У случају 
потребе, употреба машина за 
брушење површине до чистог 
бетона је урачуната у цену. 
Демонтажа зидне лајсне је 
урачуната у цену. Шут утоварити на 
камион и одвести на градску 
депонију, а градилиште очистити. 

 
 

m² 

 
 

390,00 

  

 
 

1.3. 

 
Скидање постојеће гумене подне 
облоге са пода бине 
на делу где је 
аплицирана директно на бетонску 
конструкцију бине. Подну облогу 
уклонити у 
целости, а бетонску подлогу у 
потпуности очистити од трагова 

 
 

m² 

 
 

64,00 
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материјала, лепка, слабо везаних 
делова бетона, и томе слично. У  
случају потребе употреба машина 
за брушење површине до чистог 
бетона је урачуната у цену. Шут 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију, а градилиште 
очистити. 

 
 

1.4 

 
Демонтажа постојећег пода 
предњег дела бине 
који се састоји из подне облоге од 
гуме, подних дасака од шпер плоче 
д=22мм и импровизоване дрвене 
потконструкције од чамових штафли 
8х5цм. Укупна висина бине је 90цм. 
Позицијом је обухваћена и 
демонтажа три дрвена степеништа 
између гледалишта и бине, као и 
ниске дрвене платформе између 
првог реда гледалишта и бине. 
Демонтирани материјал уситнити, 
утоварити на камион и одвести на 
депонију, а градилиште очистити. 
Чишћење, утовар и одвоз свог 
отпада који се тренутно налази 
испод пода бине (расходоване 
старе фотеље и сл) је урачунато у 
цену. 
 

 
 

m² 

 
 

143,00 

  

 
 
 

1.5 

 
Пажљива демонтажа постојећег 
бокса режије светла и тона на 
задњем зиду сале пре почетка 
радова, и поновна монтажа по 
завршетку радова. 
Демонтиране елементе пажљиво 
одложити на месту које одреди 
Инвеститор. 
Поновну монтажу извршити по 
завршетку свих осталих радова у 
сали. 
Димензије бокса у основу су 
172х275cm, висина подијума је 
30cm, а висина ограде (укупне 
дужине 420cm) је 125cm. Сав 
помоћни и потрошни материјал за 
поновну монтажу је урачунат у цену. 

 
 

Обрачун 
за 

комплет 
радове 

 
 

1,00 
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2 

 
 
БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

    

 
 

2.1 

 
Израда и монтажа челичне подне 
конструкције предњег дела бине. 
Конструкцију чине примарни рамови 
висине 860mm постављени у 
подужном правцу на размаку од 1m 
осовински, и секундарни профили 
који повезују примарне рамове у 
попречном правцу, и то на размаку 
од 2m осовински у нивоу доњег 
појаса рамова, одн. 1m осовински у 
нивоу горњег појаса рамова, 
формирајући у подној равни 
роштиљ 1х1m; све израђено од 
кутијастог профила 30.30.3. У 
попречном правцу се, на местима 
дефинисаним у графичким 
прилозима, постављају и косници за 
укрућење, од истог материјала. 
Конструкција се ослања на бетонску 
подлогу посредством ослоначких 
плочица 
80х80mm д=5mm, постављених 
испод чворишта доњег појаса 
конструкције, у 
растеру 1х2m. Испод ових плочица 
постављају се подлошке од гуме 
SBR 65 Shore A, дебљине 5mm, што 
је урачунато у цену. 
У равни пода бине, дуж примарних 
подужних носача и дуж сваког 
другог 
секундарног попречног носача 
обострано се постављају профили 
L30.30.3 (сем на ивичним 
елементима, где се постављају 
једнострано). На тај начин формира 
се одговарајућа површина за 
налегање и монтажу подних плоча. 
Дуж ивица бине, сем на местима 
предвиђеним за постављање 
степеништа, 
поставља се потконструкција 
„банкине“, коју чине конзолни 

 
кг 

 
1.939,00 
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елементи „L“ облика 
дим. 7х7cm, постављени у свим 
чвориштима конструкције бине, и 
профил који их повезује са горње 
стране, све израђено од кутије 
30.30.3. 
Све везе елемената остварују се 
заваривањем. Украјања извести 
прецизно. 
Шавове очисити и обрусити. 
Отворене кутијасте профиле 
затворити на крајевима лимом 
д=3mm. 
Сви наведени елементи се у 
највећој могућој мери израђују 
радионички, а на лицу места се 
само врши њихова евентуална 
дорада и монтажа. 
Комплетна конструкција се 
антикорозионо штити са најмање 
два премаза у 
радионици и најмање једним 
премазом на лицу места, и завршно 
боји мат црном бојом за метал у два 
премаза. 
Сав основни, помоћни и потрошни 
материјал је урачунат у цену. У 
количине основног материјала узет 
је конструктивни фактор 10%. 
Висина конструкције је 860mm, а 
површина 113,56m² 
 
 

 
 
3 

 
ТЕСАРСКИ И СТОЛАРСКИ 
РАДОВИ 
 

    

 
 

3.1 

 
Израда и монтажа подних плоча 
на бини које чини сендвич од OSB 
плоче д=18mm са доње стране и 
водоотпорне тополове шпер плоче 
д=22mm са горње стране, укупне 
дебљине д=40mm. 
Два слоја плоча није потребно 

 
 

m² 

 
 

114,00 
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међусобно лепити. 
Подне плоче су оријентационих 
дим. 100х200cm, с тим да се кроје 
према димензијама конкретних 
поља на којима се постављају. 
Плоче се постављају на челичну 
конструкцију пода бине. Претходно 
се на све належуће челичне 
површине, у пуној њиховој ширини, 
аплицирају еластичне траке (нпр. 
полиетиленска пена „Termosilent“ 
или сл) д=5mm, применом 
обострано лепљивих грађевинских 
трака или на други погодан начин. 
Постављање еластичних трака је 
урачунато у цену. 
Подне плоче фиксирају се „торбан“ 
завртњима М4, 3цм осовински од 
ивице плоче, кроз L профил подне 
челичне конструкције. Завртњи се 
постављају код углова и при 
средини дужих страна сваке плоче 
(тј, укупно 6ком. по плочи). Дрвену 
плочу са горње стране треба 
разбушити тако, да глава завртња 
буде идеално у равни дрвене 
плоче. Набавка завртњева и 
разбушивање дрвених плоча и 
челичне потконструкције је 
урачунато у цену. Сав основни, 
помоћни и потрошни материјал је 
урачунат у цену. 
 

 
 

3.2 

 
Израда и монтажа маске чела 
бине. 
Маска се израђује од водоотпорне 
шперплоче д=22mm, која се са 
предње стране пресвлачи црном 
мат тканином (кепер или сл. 
квалитет) класе запаљивости Bfl – 
s1, која је урачуната у цену. Маска 
се фискира за челичну конструкцију 
бине са задње стране, скривеним 
везама. 
Дужине сегмената маске треба да 
одговарају дужинама сегмената 
челичне конструкције бине (тј. 2m у 

 
 

m² 

 
 

68,00 
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општем случају). На неколико места 
предвидети могућност лаког 
уклањања маске ради ревизионог 
приступа у простор испод пода 
бине. Висина маске је 86cm. Сав 
основни, помоћни и потрошни 
материјал је урачунат у цену. 
 

 
 

3.3 

 
Израда и монтажа ниске 
платформе између првог реда 
гледалишта и бине. 
Платформа је ширине 160cm и 
фиксира се у хоризонталном 
положају, преко косе бетонске 
подне подлоге гледалишта. 
Платформа се израђује од  дрвених 
плоча –сендвича описаног у POS. 
3.1 – дебљине д=40mm, преко 
клинастих ремената од чамове 
грађе д=48mm постављених на 
размаку од 40cm. Са стране према 
гледалишту, потребно је истањити 
подну плочу тако да се оствари што 
идеалнији прелаз из косине пода 
гледалишта у хоризонталу 
платформе, а на делу где то није 
могуће, поставити прелазну 
металну лајсну одговарајуће 
ширине, што је урачунато у цену. 
Сав основни, помоћни и потрошни 
материјал је урачунат у цену. 
 
 

 
 

m² 

 
 

28 

  

 
 

3.4. 

 
Израда и монтажа опшивке 
„банкине“ дуж предње и бочне 
ивице бине. 
Опшивка се израђује од 
водоотпорног шпера д=22мм, у 
облику слова “П“, висине 15cm са 
предње стране, ширине 7cm и 
висине 9cm са задње стране. 
Опшивка се формира као 
јединствен столарски склоп, из што 
дужих сегмената, који се на лицу 
места „навлачи“ на претходно 
изведену челичну потконструкцију 

 
 

m 

 
 

23 
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„банкине“, која је посебно 
обрачуната. Веза дрвене опшивке и 
челичне потконструкције остварује 
се тачкастом применом монтажног 
гита. Ивице опшивке се обарају 
3/3mm, цела видна површина се 
бруси, прајмерише „шприц“ гитом у 
два танка слоја са међусобним и 
завршним брушењем и завршно 
боји мат црном акрилном бојом у 
два премаза. Сав основни, помоћни 
и потрошни материјал је урачунат у 
цену. 
 
 

 
 

3.5 

 
Израда и монтажа степеништа 
која повезују гледалиште и бину.  
Конструкција степеништа израђује 
се од водоотпорног тополовог 
шпера д=22mm и састоји се од 
образина, постављених на 50цм 
осовински, газишта и чела. Видне 
бочне образине пресвлаче се црном 
мат тканином (кепер или сл. 
квалитет) класе запаљивости  Bfl –
S1, која је урачуната у цену. Чела и 
газишта пресвлаче се гумом, која је 
посебно обрачуната. Сав основни, 
помоћни и потрошни материјал је 
урачунат у цену. 
 

I.  
Степени
ште 
4x16/25c
m, 
ширине 
143 cm 

 
2 ком 

 
 
 

  

II.  
Степени
ште 
4X18/25c
m, 
ширине 
124 cm, 
количина
:  

 
1 ком 

  

  Укупно 
позиција 
3.5(I+II)= 
 

Укупно 
позиција 
3.5(I+II)= 
 

 
4 

 
ПОДОПОЛАГАЧКИ 
РАДОВИ 

 

  
 

  

 
 

4.1 
 

 
Припрема бетонске подлоге за 
постављање подне облоге у 
гледалишту и на делу бине. 
Евентуална оштећења површине 
бетона, заостала после скидања 
старе подоне облоге и демонтаже 
столица, репарирати одговарајућом 

 
 

m² 

 
 

448 
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брзосушећом масом (Henkel Thomsit 
RS 88 или еквивалентно), чврстоће 
на притисак ≥30MPa. Затим 
површину прајмерисати 
(дисперзивним премазом Henkel 
Thomsit R766 или еквивалентно), и 
након сушења, нанети 
саморазливајућу равнајућу масу 
(HenkelThomsit DX или 
еквивалентно) чврстоће на притисак 
≥35MPa, у слоју не мањем од 3mm. 
Након сушења, фино обрусити, 
очистити и усисати. 
Сав основни, помоћни и потрошни 
мареријал је урачунат у цену. 

 
 

4.2 

 
Набавка, испорука и постављање 
антистатичне текстилне подне 
облоге у гледалишту, предвиђене 
за високо фреквентну комерцијалну 
употребу, у ролни ширине 4m 
(Sintelon ORION NEW или 
еквивалентно), која испуњава 
техничке захтеве детаљније 
представљене у Поглављу бр.2 
Текстилна подна облога се за под 
лепи целом површином, 
дисперзивним лепком Henkel 
Thomsit UK400 или еквивалентно. 
Украјање спојева вршити поступком 
дуплог сечења, како би спој био 
минимално видљив. 
Растур је урачунат у количину и 
цену. 
Сав основни, помоћни и потрошни 
материјал је урачунат у цену. 

 
 

m² 

 
 

385 

  

 
 

4.3 
 

 
Набавка, испорука и постављање 
зидне ласјне од храстовине, 
висине 70mm, д=14mm, која се 
поставља дуж бочних и задњег зида 
сале. Лајсна се бајцује у тону 
постојеће столарије у сали и лакира 
полу –мат паркет лаком пре 
монтаже. 
Монтажа се изводи монтажним 
гитом. Сав основни, помоћни и 
потрошни материјал је урачунат у 

 
 

m 

 
 

70 
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цену. 
 

 
 

4.4 
 

 
Набавка, испорука и постављање 
рељефне гумене подне облоге са 
кружним нопама на бини, 
предвиђене за фреквентну 
комерцијалну употребу, у ролни 
ширине 190cm (Remp STUDWAY TM 
– BK или еквивалентно), која 
испуњава следеће техничке захтеве 
наведене у Поглављу бр. 2 
Гумена подна облога се за под лепи 
целом површином, дисперзионим 
лепком Henkel Thomsit K188E или 
еквивалентно. 
Растур је урачунат у количину и 
цену. 
Сав основни, помоћни и потрошни 
материјал је урачунат у цену. 
 

 
 

m² 

 
 

178 

  

 
 
4.5 
 

 
Облагање газишта и чела 
степеника рељефном гуменом 
подном облогом, са 
карактеристикама описаним у ПОЗ. 
3.4, са применом фазонских 
елемената (угаоне гумене лајсне) 
на споју чела и газишта. Просеча 
развијена ширина степеника (чело + 
газиште) је 43cm. 
 

 
 

m 

 
 

21 

  

 
5 

 
ОПРЕМАЊЕ 

 

    

 
 

5.1 

 
Набавка, испорука и монтажа 
фотеља за гледалиште.  
Димензије фотеље: ширина 
фотеље је 55 – 56cm осовински, 
висина седишта 43cm, висина 
наслона 73 – 75cm. 
Конструкција мора бити робусна, у 
потпуности од челика, или са 
седиштем и наслоном од дрвеног 
отпреска. Начин подизања седишта 
мора бити најједноставнији, са 
контратегом и стопером за 

 
 

ком 

 
 

439 
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спречавање лупе приликом 
подизања седишта. Седиште и 
наслон морају бити анатомски 
обликовано, са испуном од 
ватроотпорне полиуретанске пене 
повишене тврдоће, густине 35kg/m³, 
тапацирани негоривим штофом 
прве категорије (класа запаљивости 
Bfl – s1), врхунских карактеристика 
са аспекта хабања и могућности 
одржавања. Рукохват треба да буде 
дрвени, скраћен, пожељно без 
тапацираних бочних страница. 
Фотеље се постављају у редове 
ширине 90 цм, у смакнутом поретку 
према графичком прилогу. Начин 
монтаже је типловањем у бетонску 
пдологу, уз примену хемијских 
типлова или на други начин који 
обезбеђује потпуну стабилност и 
поузданост. 
Израда прототипа, сав основни, 
помоћни и потрошни материјал 
урачунати су у 
цену. 
 
 

 
 
 

 
ПОС 

 
РЕКАПИТИЛАЦИЈА 

Јединична цена без ПДВ 
* количина (E * D =) 
(бројевима уписати) 

Јединична цена са ПДВ * 
количина (F * D =)  
(бројевима уписати) 

1.1 Демонтажа постојећих 
фотеља. 

  

1.2 Скидање постојеће 
текстилне подне облоге са 
пода гледалишта 

  

1.3 Скидање постојеће гумене 
подне облоге са пода бине 

  

1.4 Демонтажа постојећег пода 
предњег дела бине 

  

1.5 Демонтажа постојећег 
бокса режије светла и тона 
на задњем зиду сале пре 
почетка радова, и поновна 
монтажа по завршетку 
радова 

  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 02/2016 37/61 
  

 

1 
позиција 

Демонтажни радови 
укупно (сабрати од 1.1 до 
1.5) 

  

    

2 
позиција 

Браварски радови укупно   

    

3.1 Израда и монтажа подних 
плоча на бини 

  

3.2 Израда и монтажа маске 
чела бине 

  

3.3 Израда и монтажа ниске 
платформе између првог 
реда гледалишта и бине 

  

3.4 Израда и монтажа опшивке 
„банкине“ дуж предње и 
бочне ивице бине 

  

3.5 Израда и монтажа 
степеништа која повезују 
гледалиште и бину 

  

3 
позиција 

Тесарски радови 
укупно(сабрати од 3.1 до 
3.5) 

  

    

4.1 Припрема бетонске подлоге 
за постављање подне 
облоге у гледалишту и на 
делу бине 

  

4.2 Набавка, испорука и 
постављање антистатичне 
текстилне подне облоге у 
гледалишту 

  

4.3 Набавка, испорука и 
постављање зидне ласјне 

  

4.4 Набавка, испорука и 
постављање рељефне 
гумене подне облоге са 
кружним нопама на бини 

  

4.5 Облагање газишта и чела 
степеника рељефном 
гуменом подном облогом 

  

4 
позиција 

Подополагачки радови 
укупно (сабрати од 4.1 до 
4.5) 
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5 
позиција 

Опремање укупно   

 
∑ 
 

 
СВЕ УКУПНО 
(сабрати свих 5 позиција) 

Укупна цена без ПДВ: 
 
 
 

Укупна цена са ПДВ: 

 
 
Цена без ПДВ:___________________________________________________________ 
                                                           (словима уписати) 
 
Цена са ПДВ:____________________________________________________________ 
                                                           (словима уписати) 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у сваку појединачну позицију уписати цену по јединици мере са и без ПДВ; 
 у табели рекапитулација за сваку појединачну позицију уписати цену са и без ПДВ 

која се добија множењем јединичне цене (колоне Е и F) са количином (колона D) 
 Све појединачне позиције (од 1 до 5) сабрати и у колони СВЕ УКУПНО уписати 

бројевима укупну цену (понуду) са и без ПДВ. 
 
Укупна цена за целокупан посла добија се сабирањем свих појединачних ставки -
позиција (тј. сабирањем износа и представља коначну понуду понуђача са и без пдв-а. 
 
Испод рекапитулације појединачних позиција и табеле са укупном ценом (ЈН 02/2016) за 
све радове, неопходно је уписати и словима цену са и без ПДВ. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
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 израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у 
Великој сали Дечјег културног центра Београд, бр 02/2016 поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) 
ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 
 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 
 
У вези члана 61. став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
под кривичном и материјалном одговорношћу 

 

Понуђач____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 
да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке бр 02/2016 радова – на 
замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног 
центра Београд доставити Наручиоцу 
 

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна и 
наплатива на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 
дана од позива наручиоца и издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности  ________ дана (најмање 60 дана) дуже од истека рока за 
коначно извршење посла; 
Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове 
банкарске гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог продужења рока за 
извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење важности напред 
наведене гаранције банке.  
Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде 
извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне  услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 
             2. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, са 
клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“ и то за све преостале изведене 
радовe. 

 Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу уз окончану ситуацију. Ова 
банкарска гаранције се издаје  у висини од 5% од уговорене вредности радова који су 
предмет гаранције, без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од истека гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 02/2016 42/61 
  

 

обавезу отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност 
коришћења предметног објекта. 

 
          Датум                                                                         Потпис овлашћеног лица 
понуђача 
 
________________                        М.П.                                         __________________ 

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 

Назив инвеститора: _____________________________________ 
Адреса:_________________________________________________ 
ПИБ број:_______________________________________________ 
Контакт особа:___________________________________________ 
Телефон:________________________________________________ 

 

П О Т В Р Д А     И Н В Е С Т И Т О Р А / НАРУЧИОЦА  

 
Овим потврђујемо, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је Извођач радова: 

____________________________________________________________________________  
(навести назив и седиште Извођача радова) 

 
 

у периоду од _________________________________ до  
                        (навести датум почетка извођења радова) 
_________________________________,  
                        (навести датум завршетка извођења радова) 
 
 
извео радове на објекту:  

____________________________________________________________________________ 
(навести назив и адресу објекта) 

 
 

Вредност изведених радова (монтажа фотеља) на објекту 
износи:______________________________. 
           (навести укупну вредност без ПДВ-а) 
 

Потпис овлашћеног лица 

 

М.П. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

   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 
под кривичном и материјалном одговорношћу 

  
Понуђач_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________[навести 

назив понуђача] да сам у поступку јавне набавке радова – на замени фотеља, подне 
облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд, бр 
02/2016, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 Датум                                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                      __________________ 
 

 
 

М.П. 
 
 
 

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

стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде 
додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне референце. 
 
Модел уговора понуђач попуњава означене делове и оверава и доставља уз понуду. 
 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора, односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи 

 
 

УГОВОР  
 
за јавну набавку радова на замени фотеља редни број ЈН 02/2016. 
 
 
Закључен дана            2016. године, у Београду, између: 
 
  

1. ДЕЧЈЕГ  КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА  БЕОГРАД,  Ул.  Таковска  бр.  8,  ПИБ  
100247357, МБ 17074563, кога заступа мр Драган Марић, директор (у даљем тексту: 
Наручилац)                             и 
 
 

2. __________________________ из  _____________, улица 
________________________ бр.________ ПИБ ________________, 
МБ _________________    ( у  даљем  тексту: Извођач),  кога  заступа 
________________________________ 

 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

 
Уговорне стране су сагласне да предмет уговора чине радови на замени фотеља, подне 
облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд (у 
даљем тексту: радови), а према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки 
и интернет страници Наручиоца, у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр 
02/2016 и прихваћеној понуди Извођача, (у даљем тексту: Понуда). 
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Уговорне стране су сагласне да прихваћена понуда Извођача и Конкурсна документација 
ЈН 02/2016 чине саставни део овог Уговора. 
Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе својим средствима и својом 
радном снагом, у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, 
одобреном инвестиционо - техничком документацијом и овим уговором, као и да по 
завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 
Члан 2. 

Цена 
Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од 
_______________________ динара без пореза на додату вредност, односно 
_______________________ динара са порезом на додату вредност. 
Плаћање се врши по ценама достављеним у Понуди Извођача. 
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији 
предметне набавке (транспорт, достава, осигурање, царина и други трошкови).  
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву уграђену опрему подразумевају 
објекат Наручиоца, уграђено, и монтирано сходно техничкој документацији. 
Уговорена јединачна цена је фиксна током важења уговора. 
 

Члан 3. 
Плаћање 

Наручилац ће уговорену цену за радове по овом уговору која износи 
______________________ динара без пдв-а, платити по испостављању фактуре и 
претходно спроведене конроле од стране Надзора у законском року, а у складу са 
начином и условима прописаним у конкурсној документацији. 
Плаћање се врши на основу привремених ситуација које су потписане и оверене од стране 
Надзора. 
Плаћање се врши на основу стварно извршених радова (по јединици мере) у складу са 
описом и количинама из техничке документације. 
 

Члан 4. 
Рок извођења радова 

Извођач се обавезује да ће извршити уговорене радове у периоду од 27.12.2016. до 
27.01.2017. године. 
Извођач ће Наручиоцу извршити радове на објекту Дечјег културног центра Београд у 
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места извршења, а 
према датој понуди и конкурсној документацији. 
Наручилац задржава право измене почетка извођења радова као и рока завршетка радова 
у складу са могућностима вршења радова у објекту Наручиоца, тако да се не омета 
функционисање и редовно обављање делатности Дечјег културног центра Београд. 
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Извођач радова стиче право на продужење рока завршетка радова у случајевима више 
силе. 
Под вишом силом подразумевају се догађаји и околностии настали по закључењу овог 
уговора, чије се наступање није могло спречити, избећи односно отклонити, а нарочито 
природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.). 

Члан 5. 
Утврђивање квалитета и количине 

Квалитет и количина морају испуњавати услове из конкурсне документације. 
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски, о чему ће се сачинити записник о 
примопредаји.  
Извођач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од 
стране Надзора, а грађевинску књигу оверену од стране Надзора подноси са коначним 
обрачуном радова. 
Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 
придржава понуде која је саставни део уговора, важећих техничких прописа, прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада норматива и стандарда. 
Уколико Наручилац утврди у било ком тренутку да квалитет фотеља не одговара 
техничком опису наведеном у конкурсној документацији задржава права једностраног 
раскида уговора, право на накнаду штете и коришћење средстава обезбеђења. 
За сав уграђени материјал и опрему Извођач мора да има извештаје о испитивању 
(сертификате квалитета, атесте и сл.) акредитоване установе, који се захтевају по 
важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 
 
Извођач је дужан да о свом трошку обави сва додатна испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме, по захтеву стручног надзора и/или Наручиоца, уколико се за тим 
појави потреба.  

Ако Извођач без претходне писaне сагласности Наручиоца угради материјал или опрему 
бољег квалитета од уговореног, цена радова се по том основу не може изменити 

Члан 6.  
Финансијско обезбеђење 

Извођач је обавезан да, у року од 10 дана од дана пријема писаног позива а пре увођења 
у посао, достави Наручиоцу: 

• Гаранцију банке за добро извршење посла 
•  Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  
 

Извођач се обавезује да наведене гаранције из става 1. тачка 1. овог члана и полисе из 
става 1. тачка 2. овог члана продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених 
радова.  

У случају продужења рока из члана 19. овог уговора, овај уговор представља правни основ 
за продужење важности напред наведених гаранција банке из овог члана уговора. 
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Члан 7. 
Гарантни рок и гаранција извршења 

 
Гарантни рок за радове износи ________ месеца - рачунајући од дана примопредаје 
извршених радова. 
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који 
се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са конкурсном 
документацијом и усвојеном понудом. 
 

Члан 8. 
Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не 
испоштује, сагласан је да надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане. 
 

Члан 9. 
Обавезе Извођача 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и  
следеће активности и радове:  
• решењем одреди одговорно лице за радове на објекту Наручиоца и достави 

Наручиоцу решење заједно са важећом лиценцом; 
• изводи радове према постојећој документацији и у складу са прописима, 

стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; 
• обезбеди сигурност објекта; 
• организује место извођња радова на начин да се заштити околина за све време 

извођења радова од прашине, механичких удара и слично; 
• обезбеди доказе о квалитету уграђеног материјала, инсталација; 
• писмено упозорава Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и 

наступању непредвиђених околности; 
• примењује све потребне законске и подзаконске прописе из области безбедности и 

здравља на раду, као и из области заштите животне средине; 
• организује свакодневно и завршно чишћење отпада са места на коме се изводе 

радови и одвожење истог из објекта Наручиоца; 
• води грађевински дневник и листове грађевинске књиге; 
• исте преда Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова; 
• писмено обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова; 
• достави Наручиоцу динамички план радова одобрен од стране Надзора; 
• надокнади сву евентуалну штету коју у току радова и у вези са радовима почини 

трећим лицима. 
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• да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету изведених 
радова, уграђених материјала; 

• да пре уградње материјала обезбеди атесте, сертификате и другу документацију 
којом се доказује њихов квалитет, оригинал или оверене фотокопије на начин 
дефинисан прописима за ову област као и да исте преда стручном надзору на 
сагласност за уградњу, уз претходну проверу усаглашености са уговорном 
документацијом;  

• да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

• да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 
• да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају у задатим 

роковима;  
• пријави радове у складу са Законом о планирању и изградњи 
• да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и 

све привремене градилишне инсталације; 
• да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 

гарантном року; 
• да по завршетку свих радова околни терен доведе у првобитно стање. 

 
Гарантни рок на изведене радове износи _____ (минимум 24 месеца) месеца за 

изведене радове рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 
Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи 

гарантни рок од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим 
прописом.  

Члан 10. 
Обавезе Наручиоца 

 
Наручилац је обавезан да Извођачу: 

• именује Надзорни орган; 
• Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова; 
• омогући несметан рад у смислу динамике радова и поштовања рока, а у складу са 

својим процесом рада који не ометају функционисање Наручиоца; 
• са Извођачем изврши примопредају радова и сачини коначни обрачун; 

 
Члан 11. 

Остале обавезе Наручиоца и Извођача 
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до приморедаје, 
благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, 
радника и суседних објеката - просторија. 
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од 
оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу. 
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Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед 
тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 
Извођач радова преузима пуну одговорност за радове, од почетка њиховог извођења до 
примопредаје, као и за заштиту своје имовине и материјала. Уколико у том времену дође 
до било каквог оштећења на имовини и опреми, Извођач ће о свом трошку отклонити 
штету на начин да радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са 
одредбама овог уговора. 
 

Члан 12. 
Надзор ће прегледати изведене радове који су предмет овог уговора, сходно одредбама 
важећих прописа који уређују ту материју. 
Извођач одговара Наручиоцу за скривене недостатке радова, сходно важећим прописима. 
Надзор Наручиоца задржава право да од Извођача радова захтева уклањање недостатака 
на изведеним радовима који су предмет овог уговора, с тим да му за то одреди примерен 
рок, а Наручилац има право и на накнаду штете од Извођача коју трпи због недостатка 
радова, сходно одредбама важећег Закона о облигационим односима. 
 

Члан 13. 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одуговлачења. Уколико те 
недостатке Извођач не почне да отклања у року од 8 (осам) дана и ако их не отклони у 
споразумно утврђеном року, са додатком свих трошкова које је претрпео Наручилац, 
радови ће се уступити другом извођачу на рачун Извођача радова. 
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и у складу са правним стандардима о пажњи доброг привредника. 
 

Члан 14. 
Уговорна казна 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. овог уговора дужан је да 
Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0,1% од укупно уговорене 
вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 10% (пет процената) од 
вредности уговорених радова. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем рачуна. 

Члан 15. 
Завршне одредбе 

 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овом 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Посебне 
узансе о грађењу и остали позитивно-правни прописа који регулишу ову материју. 
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Члан 16. 

У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Београду. 
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 3 (три) 
примерка, а Извођач 2 (два) примерка. 
 
 
 
    ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ИЗВРШИОЦА 
 
________________________                                              ______________________ 
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дечји културни центар Београд, Таковска бр.8, Београд, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на замени фотеља, подне облоге у 
гледалишту и пода бине  у Великој сали Дечјег културног центра Београд, ЈН бр 02 /2016 
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 21.11.2016. године до 12:00 часова     
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. 
 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 

 Споразум о заједничком наступању из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама 
 Доставља се само у случају подношења заједничке понуде. 
који обавезно мора да садржи следеће податке:  
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 Модел уговора - 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. 
 Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У 
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случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда 
подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати 
одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење 
података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у 
довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. 
Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. 
Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, 
или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том 
случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама. 
 
 Образац трошкова припреме понуде– понуђач попуњава, оверава печатом и 
потписује. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора 
бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; Уколико 
понуђач нема трошкова предметни образац није у обавези да достави. 
 
 Образац изјаве о независној понуди - понуђач мора да га попуни, овери печатом и 
потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима; 
 
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона - понуђач мора да га 
попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 
оверена печатима; 

 
 Меницу за озбиљност понуде; 

 
 Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења - понуђач мора 
да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 
оверена печатима; 
 
 Образац потврде Наручиоца/Инвеститора (правно лице), да су изведени наведени  
радови (испорука и монтажа фотеља); 
 
 Образац структуре понуђене цене - понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре понуђене цене 
понуде наведени. Образац структуре понуђене цене, у случају групе понуђача, потписују 
и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова 
групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. 
Закона о јавним набавкама. 
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3. ПАРТИЈЕ 
 

У овом поступку јавне набавке предмет набавке  није обликован по партијама. 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дечји културни центар 
Београд, Таковска бр.8, Београд,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова на замени фотеља, подне облоге у 
гледалишту и пода бине  у Великој сали Дечјег културног центра Београд –  ЈН бр 
02/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на замени фотеља, подне облоге у 
гледалишту и пода бине  у Великој сали Дечјег културног центра Београд, ЈН бр 02/2016- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на замени фотеља, подне облоге у 
гледалишту и пода бине  у Великој сали Дечјег културног центра Београд, ЈН бр 02/2016 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на замени фотеља, подне облоге у 
гледалишту и пода бине  у Великој сали Дечјег културног центра Београд, ЈН бр 02/2016 - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, 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. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок за плаћање не може бити дужи од 45 (четрдестпет) дана  у складу са Законом о 
роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15) рачунајући од дана службеног пријема рачуна. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине  у 
Великој сали Дечјег културног центра Београд не може бити краћа од 24 месеца од дана 
завршетка радова. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок извођења радова не може бити дужи од 35 дана од дана увођења извођача у посао. 
Место извођења радова, Таковска бр 8, Београд. 
 
 
9.4. 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 не може мењати 
понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати сви пратећи трошкови попут испоруке, монтаже, царине итд. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити: 
• евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.7 
• Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а. 

• Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда . 

 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; 

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

• понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења/банкарске 
гаранције у складу са захтевима из конкурсне документације. 

• Понуђач у остављеном року не достави узорак/модел фотеље. 
 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
 Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна и 

наплатива на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у року 
од 10 дана од позива наручиоца и издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности  од најмање 60 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла; 
Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, 
важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог 
продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за 
продужење важности напред наведене гаранције банке.  
Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде 
извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне  услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 
 
 Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са 

клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“ и то за све преостале 
изведене радовe. 
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 Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу уз окончану ситуацију. Ова 
банкарска гаранције се издаје  у висини од 5% од уговорене вредности радова 
који су предмет гаранције, без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од истека 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року 
због којих је умањена могућност коришћења предметног објекта. 

 
 
 
 
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. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;  
Интернет страница наручиоца: www.dкcb.rs;   
Непосредно преузимањем на адреси Таковска бр. 6, Београд (сваког радног дана у 
периоду од 08.00 до 15.00 часова).  
 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail milos.bajic@dkcb.rs, marina@dkcb.rs  
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/2016 радови на 
замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег 
културног центра Боград. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.  

mailto:milos.bajic@dkcb.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ 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. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail milos.bajic@dkcb.rs, факсом на број 32 42 011 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
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набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 
и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а наручилац исте није отклонио.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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.  
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* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин 
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Дечји културни центар Београд; јавна набавка 02/2016; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти)  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 

 




