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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

набавка радова 

 

- Текуће поправке и одржавање -   

Побољшање услова заштите и презентациј уметничког фонда 
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РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 25.11.2014. до 12:00 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 25.11.2014. до 12:30 часова 

 

 

Укупан број страна: 28 

 

 

 

 

 
Шид, новембар 2014. Године 
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ГАЛЕРИЈА СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“ У ШИДУ 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

СВЕТОГ САВЕ 7, 22240 ШИД 

ТЕЛ/ФАХ: 022/712-614 

ЕЛ. ПОШТА: direktor@savasumanovic.com 

ДАНА: 12.11.2014. година 

БРОЈ ЈН:509/2014 

_______________________________________________________________________________________ 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем 

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број4/2014 и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку бр. 507/2014,  припремљена је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Подаци о предмету набавке 3. 

III Техничка спецификација 4. и 5. 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
5. и 6. 

V Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона 7. и 8. 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 9. до 16. 

VII Образац понуде 17. до 23. 

VIII Модел уговора 24. и 25. 

X Образац трошкова припреме понуде 26. 

X Образац изјаве о независној понуди 27. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности  

 Текуће поправке и одржавање  

ЈН 4/2014- Побољшање услова заштите и презентације 

уметничког фонда 

mailto:direktor@savasumanovic.com
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца:  Галерије слика ,,Сава Шумановић’’ у Шиду - Установа 

културе од националног значаја 

 

Адреса наручиоца:     Светог Саве бр. 7, 22240 Шид 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.savasumanovic.com/ 

 

Радно време наручиоца:  07:00h– 15:00h 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности 

 

3. Предмет јавне набавке:    радови – Текуће поправке и одржавање 

 

4. Контакт:    Јованка Дабић – шеф општих послова 

email:  direktor@savasumanovic.com 

fax:    022/712-614 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис набавке:   Набавка радова текућих поправки и одржавање везног ходника и 

великог изложбеног простора у Галерији слика „Сава Шумановић“ у 

Шиду, Установа културе од националаног значаја. 
 

Назив набавке:   ЈН 4/2014 Текуће поправке и одржавање-Побољшање услова заштите и     

презентације уметничког фонда 

 

Ознака из општег речника набавке:  45400000 – Завршни грађевински радови 

 

Партије:   Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodovodsid.rs/
mailto:direktor@savasumanovic.com
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Ред. 

бр. 
Опис Количина 

Јединица 

мере 

1) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ   

1.1. 

Демонтажа постојећих челичних цеви централног 

грејања у везном ходнику и одношење истих на 

депонију. 

41,10 м` 

1.2. 
Демонтажа постојећих тучаних радијатора у везном 

ходнику и одвожење истих на депонију. 
6 ком 

2) БРАВАРСКИ РАДОВИ   

2.1. 

Израда конструкције од кутијастих челичних профила 

40х40мм који се постављају  на међусобном растојању 

од 1000мм. Профиле поставити уздужно и попречно и 

бојити  основном бојом за метал 2х. Поменута 

конструкција служи као сигурносна подлога за 

облагање гипскартон плочама зида великог 

изложбеног простор. 

212,60  м2 

3) ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ   

3.1 

Облагање зида изложбеног простора и зидова и 

плафона везног ходника гипс картонским плочама 

дебљине 25мм (2х12,5мм) на металну подконстукцију. 

Испод гипс плоча силиконирати стаклене површине,  

поставити минералну вуну тврдоће најмање 150кг/м 3 

(камена вуна) од 10 цм, као и парапропусну фолију. 

Завршна обрада бандажирање састава и глетовање са 

брушењем 2х 

321,60 м2 

4) ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

4.1. 

Скидање постојећих плафоњера у везном ходнику  и 

набавка и постављање  нових у гипс картонски 

плафон. Плафоњере пречника 200мм са по две 

штедљиве сијалице типа од 13 W 

30 комад 

4.2. 
Замена постојећих утикача и прекидача новим, 

произвођача типа“Нопал”или еквивалентним. 
20 комад 

5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

5.1. 

Набавка и уградња двокрилних чамових врата у 

везном ходнику завршно бојених полиуретанском 

бојом у белом тону. Врата дим. 2,5м х 2,0 м и садрже 

сав потребан оков и цилиндар браву са кључем 

2 комад 
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5.2. 

Скидање постојећих маски са радијатора и израда и 

постављање нових корпуса од универа у белој боји 

димензије 140 х 40 цм. Фронт маске је од шпанске 

трске, типа ,,нормал,,. 

18 комад 

5.3. 

Набавка и постављање система за качење слика типа 

Галеријске лајсне, R 10, 95м лајсне, носивости 20кг по 

дужном метру, премазане прајмером , са 

припадајућим,,twiterperlon’’ сајламадужине 2м (60ком) 

и аутоматским кукицама.(60ком)све носивости 20кг. 

95  м` 

6) РАЗНИ РАДОВИ   

6.1. 

Израда покретних преградних панела димензија     

300x340mmм. Конструкција панела је израђена од 

кутијастих челичних профила 80 х 80мм. Постављених 

попречно и уздужно на растојању од 1000мм, бојених 

основном бојом за метал 2х и обложеног гипсаним 

плочама. Бандажирање ,глетовање, бојење 

полудисперзионом бојом у белом тону. Са системом 

фиксирања за зид металним вијцима са могућношћу 

скидања. 

2 ком 

7) МОЛЕРСКИ РАДОВИ   

7.1. 

Бојење целог изложбеног простора, и канцеларија 

полудисперзионом бојом у белом тону са свим 

потребним предрадњама. 

1112,30 м2 

8) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

8.1. 

Покривање везног ходника кровним 

термоизолационим панелом дебљине 12цм са израдом 

потребне металне подконструкције од кутијастих 

челичних профила 60х60 мм бојаних основном бојом  

за метал 2х 

 

67,50  м2 

9) ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

9.1. Опшивање слемена крова 18,50  м` 

9.2. Постављање олука  37,00 М’ 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
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2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

 

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

5. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

При састављању понуде понуђач је дужан да изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

У случају подношења понуде са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава горе наведене услове, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове (дефинисане горе наведеним тачкама 1. до 4., док додатне услове (ако их је 

наручилац дефинисао) испуњавају заједно. Услов дефинисан тачком 5. мора да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (образац изјаве дат је у 

поглављу VII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане 

овом конкурсном документацијом (горе наведене тачке 1. до 4.), осим услова под тачком 5. 

који испуњава достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке у виду неоверене копије. 
 

Изјава дата у поглављу V морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверене печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље V) мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (поглавље V), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 



 

                                                                                         7/27 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

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

као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке радова број ЈН 4/2014 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

 

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

 

5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________          Понуђач: 

 

Датум:_____________   М.П.     ____________________ 

 

 

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

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Подизвођач __________________________________ у поступку јавне набавке радова број   

ЈН 4/2014 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

 

3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

 

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

 

 

 

Место:_____________          Понуђач: 

 

Датум:_____________   М.П.                  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1.   Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

2.   Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу: Галерија слика ,,Сава Шумановић’’ у Шиду - Установа културе 

од националног значаја, Светог Саве 7, Шид, са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање, број ЈН  4/2014– НЕ 

ОТВАРАТИ“. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.11.2014. 

године до 12:00 часова. 

 

Отварању понуда ће се приступити истог дана (25.11.2014.) у 12:30 часова у просторијама 

Наручиоца. 

 

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. 
 

Понуда мора да садржи: 

 

1) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних услова 

дефинисаних чл. 75. и 76. Закона (страна 7. и 8.); 

2) Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (стране 17. до 23.); 

3) Попуњен, потписан и печатом оверен образац модела уговора (стране 24. до 25.); 

4) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (страна 27.); 

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, обрасце, 

услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни све тражене услове и 

не достави све доказе захтеване  конкурсном документацијом, или достави понуду која 

према својој суштини не одговара конкурсној документацији у свему, имаће за резултат 

одбијање  понуде. 
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Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 

услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и 

недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 

односно недовољног знања, наручилац ће одбити као неосноване. 
 

3. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвоњено. 

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

 

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

доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Светог Саве 7, 22240 Шид, са 

назнаком: 

 

„Измена понуда за јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање,                     

број ЈН 4/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање,  

број ЈН 4/2014 - НЕ ОТВАРАТИ “ или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање,  

број ЈН 4/2014  - НЕ ОТВАРАТИ “ или 

 

„Измена и допуна понуде јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање,  

број ЈН 4/2014 - 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. 

 

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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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6. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VII) 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 

се извршити преко подизвођача. 
 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 
 

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

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

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

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

испуњеност услова. 
 

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

односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

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

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

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

податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у има групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

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

понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговара 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. 

 

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Плаћање за изведене радове се врши по испостављеним ситуацијама извођача радова, 

у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2. Захтев у погледу гарантног рока 

 

Гарантни рок за изведене радове мора бити најмање 24 месеца од дана и месеца 

завршетка радова. 

 

8.3. Захтев у погледу места извођења радова 

 

Место извођења радова – на адреси, односно објекту наручиоца:  

Светог Саве 7, 22240 Шид 

 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 

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

понуду. 

 

9. 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, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

 

У цену треба да се урачунају сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке.  

 

Након закључења уговора цене су фиксне.  

 

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

чланом 92. Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 
 

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о 

јавној набавци 
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 
 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Светог Саве 7, 

електронске поште на direktor@savasumanovic.com, или факсом на број: 022/712-614) 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 

Наручилац нуди могућност понуђачима да лично посете објекат где ће се радови вршити. 

Посете се могу реализовати у периоду од 17.11.2014. до 18.11.2014; од 10:00 до 14:00 часова. 

Лице за контакт: Јованка Дабић; бр. факс-а 022/712-614. 
 

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

додатним информацијама  или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН 4/2014“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стучне оцене понуда да у писаном облику 

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона). 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, као и код 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. 

 

14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“. Максималан збир пондера по предвиђеном критеријуму је 100. 

 

РЕДНИ БРОЈ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ПОЕНИ 

1. Укупна вредност из понуде (без ПДВ-а) 80 

2. 
Рок завршетка радова (15 календарских 

дана) 
20 

УКУПНО: 100 

 

Пондерисање укупне вредности из понуде (без ПДВ-а) вршиће се на следећи начин: 

 80 поена добија најнижа понуђена вредност (без ПДВ-а) 

 остале понуђене вредности пондеришу се према следећој формули: 

 

 

 

 

Пондерисање рока завршетка радова вршиће се на следећи начин: 

 Понуђач који понуди рок завршетка радова до 15 календарских дана, рачунајући од 

дана закључења уговора, добија 20 пондера; 

 Понуђач који понуди рок завршетка радова од 16 до 20 календарских дана, рачунајући 

од дана закључења уговора, добија 10 пондера; 

 Понуђач који понуди рок завршетка радова од 21 и више календарских дана, 

рачунајући од дана закључења уговора, добија 0 пондера. 
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Сабирањем остварених поена при пондерисању наведених елемената критеријума економски 

најповољније понуде (укупна вредност из понуде без ПДВ-а и рок завршетка радова) добија 

се укупан број остварених поена за односну понуду. 

 

15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају истог 

рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи гарантни рок на извршене радове. 

 

16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

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

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (поглавље V) 
 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

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

пословно удружење у њихово име. 
 

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

direktor@savasumanovic.com, факсом на број 022 / 712 – 614 или препорученом пошиљком са 

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

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

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 

року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

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

долази до застоја рока за подношење понуда. 
 

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

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту пеаве је 5 дана од дана 

mailto:direktor@savasumanovic.com
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пријема одлуке. 
 

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

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

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

истека тог рока. 
 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије). 

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

 

 

19. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

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

 

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

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр _____________________ од ______________ за јавну набавку радова – Текуће 

поправке и одржавање, ЈН-4/2014. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА 

 

 

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ) 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА 

ПОНУЂАЧА (E-MAIL) 

 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И 

НАЗИВ БАНКЕ 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

(заокружити) 

 

1) САМОСТАЛНО 

 

2) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

3) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

1. Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

 

2. Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

 

Напомена: 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА 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. 

 

 

 



 

                                                                                         21/27 

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

Текуће поправке и одржавање, број ЈН 4/2014 

 

 

Ред. 

бр. 

ПОНУЂАЧ - ________________________________ 

Опис Кол. 
Јед. 

мере 

Цена по 

јед. мере 

(без 

ПДВ-а) 

Цена по 

јед. мере 

(са ПДВ-

ом) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-

а) 

Укупна 

вредност 

(са ПДВ-

ом) 

 1 2 3 4 5 6 (2 x 4) 7 (2 x 5) 

1) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ   
    

1.1. 

Демонтажа постојећих 

челичних цеви централног 

грејања у везном ходнику и 

одношење истих на депонију. 

41,10 м` 

    

1.2. 

Демонтажа постојећих 

тучаних радијатора у везном 

ходнику и одвожење истих на 

депонију. 

6 ком 

    

2) БРАВАРСКИ РАДОВИ   
    

2.1. 

Израда конструкције од 

кутијастих челичних профила 

40х40мм који се постављају на 

међусобном растојању од 

1000мм. Профиле поставити 

уздужно и попречно и бојити  

основном бојом за метал 

2х.Поменута конструкција 

служи као сигурносна подлога 

за облагање гипскартон 

плочама зида великог 

изложбеног простора. 

212,60  м2 

    

3) 
ГРАЂЕВИНСКО 

ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 
  

    

3.1 

Облагање зидова изложбеног 

простора и зидова  и плафона 

везног ходника гипс 

картонским плочама дебљине 

25мм (2х12,5мм) на металну 

подконстукцију. Испод гипс 

плоча силиконирати стаклене 

површине, поставити 

минералну вуну тврдоће 

најмање 150кг/м 3 (камена 

вуна) од 10 цм, као и 

парапропусну фолију. Завршна 

обрада бандажирање састава и 

321,60 м2 
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глетовање са брушењем 2х 

4) ЕЛЕКТРО РАДОВИ   
    

4.1. 

Скидање постојећих плафоњера 

у везном ходнику и набавка и 

постављање  нових у гипс 

картонски плафон. Плафоњере 

пречника 200мм са по две 

штедљиве сијалице типа од 13 

W 

30 ком 

    

4.2. 

Замена постојећих утикача и 

прекидача новим, произвођача 

типа“Нопал”или 

еквивалентни. 

20 ком 

    

5) СТОЛАРСКИ РАДОВИ   
    

5.1. 

Набавка и уградња 

двокрилних чамових врата у 

везном ходнику завршно 

бојених полиуретанском бојом 

у белом тону. Врата дим. 2,5м 

х 2,0 м и садрже сав потребан 

оков и цилиндар браву са 

кључем 

2 ком 

    

5.2. 

Скидање постојећих маски са 

радијатора иизрада и  

постављање нових од универа 

у белој боји димензије 140 х 

40 цм. Фронт маске је од 

шпанске трске типа ,,нормал’’. 

18 ком 

    

5.3. 

Набавка и постављање 

система за качење слика типа 

Галеријске лајсне, Р10,  95м 

лајсне носивости 20кг по 

дужном метру, премазане 

прајмером са припадајућим 

,twiterporvol’’, сајлама дужине 

2м (60ком) и аутоматским 

кукицама .(60ком)све 

носивости 20кг. 

95,00  м` 

    

6. РАЗНИ РАДОВИ   
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6.1. 

Израда покретних преградних 

панела димензија     300х340 

мм. Конструкција панела је 

израђена од кутијастих 

челичних профила 80 х 80мм. 

Постављених попречно и 

уздужно на растојању од 

1000мм, бојених основном 

бојом за метал 2х и обложеног 

гипсаним плочама. 

Бандажирање, глетовање и 

бојење полудисперзионом 

бојом у белом тону. Са 

системом фиксирања за зид 

металним вијцима са 

могућношћу скидања. 

2 ком 

    

7) МОЛЕРСКИ РАДОВИ   
    

7.1. 

Бојење целог изложбеног 

простора и канцеларија  

полудисперзивном бојом у 

белом тону са свим потребним 

предрадњама 

1.112,30  м2 

    

8) 
КРОВОПОКРИВАЧКИ 

РАДОВИ 
  

    

8.1. 

Покривање везног ходника 

кровним термоизолационим 

панелом дебљине 12цм са 

израдом потребне металне 

подконструкције од кутијастих 

челичних профила 60х60 мм 

бојаних основном бојом  за 

метал 2х 

67,20  м2 

    

9) ЛИМАРСКИ РАДОВИ   
    

9.1. 
Опшивање слемена новог 

крова 
18,50  м` 

    

   Укупан износ   

 

 

 Без ПДВ Са ПДВ 

  

 

   

 

 

 
Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –  

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок важења понуде 

 

(минимум 60 дана) 

 

____   дана од дана отварања понуде 

 

Рок завршетка радова 

 

____ календарских  дана од дана 

потписивања уговора 

 

Гарантни рок на извршене 

радове 

 

(минимум 24 месеца) 

 

____  месеци од дана и месеца завршетка 

радова 

 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

     _________________________                          _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 

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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

 

У Г О В О Р  О  Н А Б А В Ц И  РА Д О В А  Н А  Т Е К У Ћ И М  

П О П РА В К А М А  И  О Д Р Ж А В А Њ У  

 

Закључен дана __.__.2014.године између: 

  

1. Галерија слика ,,Сава Шумановић’’ у Шиду-Установа културе од националног значаја, 

Шид, Светог Саве 7, кога заступа директор Весна Буројевић, (у даљем тексту: Наручилац), 

порески идентификациони број 100928914, матични број 08017182,  телефон 022/712-614,с 

једне стране и 

  

2. ____________________, ул. __________________ бр.____, _______________, кога заступа 

________________ (у даљем тексту: Понуђач), порески идентификациони број: 

____________ матични број: ____________, број текућег рачуна _______________ телефон 

_________, с друге стране. 

Члан 1.  

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности 

радова – текуће поправке и одржавања, бр. ЈН 4/2014, и да је после спроведеног поступка 

изабрао Понуђача за набавку истих. 

Члан 2.  

Предмет овог уговора је набавка радова текућих поправки и одржавања везног ходника и 

великог изложбеног простора у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду, a по техничкој 

спецификацији Наручиоца. 

Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача бр. _________ од __.__.2014. године. 

Члан 3.  

Укупна цена  радова који представљају предмет овог уговора износи  _____________ динара 

без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом. 

  

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

  

Након закључења уговора цене су фиксне и не могу се мењати. 

Члан 4.  

Уговорене стране су сагласне да се плаћање врши према испостављеним ситуацијама, а у 

року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 
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Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 

највише до износа средстава обезбеђених у наредној буџетској години за ове намене.  

Члан 5.  

Рок завршетка предметних радова је дефинисан понудом понуђача и износи 15 дана од дана 

закључења уговора.  

Место вршења радова: објекат Наручиоца у Шиду, ул. Светог Саве бр. 7. 

Члан 6.  

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране. 

Члан 7.  

Уговор се може раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог 

обавештења о отказу другој уговорној страни. 

 

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, 

уколико понуђач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено 

обавестити понуђача. 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици. 

Члан 9. 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

Члан 10. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни 

припадају по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 Понуђач        Наручилац 

М.П. 

_________________________                                                        _________________________ 

 

  

Напомена: 
 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, наручилац ће  Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне рефренце. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

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

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

 

Напомена:  достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                        _________________________ 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________, даје: 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

О     Н Е З А В И С Н О Ј     П О Н У Д И 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке радова – Текуће поправке и одржавање, број ЈН 4/2014,  поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

наручилац ће одмах обавестити огранизацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 

заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, 

у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 

 

 

 

 


