
 
На основу чл. 39.,57  и  60.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'', бр.124/12 и 68/2015), а у складу са Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности 
(радови) број 04-2009, од  07.09.2015.  
 

 
ИНСТИТУТ ЗА ПЕСТИЦИДЕ И ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Београд, Банатска 31б 
www.pesting.org.rs 

 
објављује 

 
ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу:  
    Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд- Земун, Банатска  
    31б. Матични број:  17673564,  ПИБ:  104679339,  Шифра   делатности:  7219,  
    Текући  рачун:  205-178713 -68,  Телефон:  3076-133,  Факс:  3076 - 136,  Е-mail:  
    pesticidizemun@pesting.org.rs 
 
2. Врста поступка: 
    Поступак  јавне набавке мале вредности   
 
3. Предмет ЈН: 
     Радови   - Извођење  фасадних   радова  на пословној  згради Института     
     Назив и ознака   из општег  речника набавке:  45400000  
     Предмет ЈН је ближе о дређен у  обрасцу понуде који се доставља уз овај позив. 
 
4.  Број ЈНМВ:  Р - 2/2015  
 
5. Начин преузимања конкурсне документације, односно ''Интернет'' адреса  
     где је конкурсна документација доступна :  
    Конкурсна    документације    се    може    преузети   на  порталу Управе  за  јавне  
    набавке   или  директно  у  Служби  заједничких  послова  Института,  на  адреси:  
     Београд - Земун, Банатска 31б, канцеларија  35, сваког  радног  дана од 10,00  до  
    14,00 часова. 
 
6. Право учешћа у поступку  и достављање доказа:  
    Право учешћа имају сва правна  и физичка лица који испуњавају услове из  члана  
    75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност  обавезних услова из члана 75 став 1. 
    тачка.1. до  3. Закона  о јавним  набавкама  понуђач  потврђује  писаном  изјавом  
    датом  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу.  Испуњеност  услова  из  
     члана  75.  став  1.  тачка   4.  Закона  о    јавним   набавкама   понуђач   доказује  
     достављањем  важеће  дозволе  надлежног органа за обављање  делатности која 
     је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним  прописом  
     (копија). 
 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
    Рок  за  подношење  понуда  је  25.09.2015.  до 9,30 часова, без  обзира на начин  
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    подношења. Понуде  се  подносе  у   писаној   форми   на  оргиналном   обрасцу    
    наручиоца  у  запечаћеној  коверти  личном доставом  или   поштом   на   адресу   
    Наручиоца са назнаком  «ПОНУДА » за набавку, са потписаним обрасцима из  
    конкурсне документације. 
    Понуђач  доставља   једну   понуду   у   писаном  облику. Ако  понуђач  достави  
     више   понуда, све понуде тог понуђача ће бити одбијене као неисправне.     
     Благовременим  понудама  ће  се  сматрати   све понуде  које стигну  на  адресу    
     Института најкасније  до  25.09.2015. до 9,30. часова. 
    Ако је  понуда   поднета  по  истеку  рока  за  подношење понуда,  сматраће  се  
     неблаговременом, а наручилац  ће  је  по  окончању  поступка  отварања понуда  
     вратити  неотворену  понуђачу,  са   назнаком    да је  поднета неблаговремено. 
 
 8. Место, време и начин отварања понуда:  
     Јавно отварање  понуда ће се обавити  25.09.2015., са почетком у 10,00 часова,  
     на датој адреси у просторијама библиотеке Института, /I спрат, канц. број 34/.  
 
9.  Критеријуми – елементи критеријума за доделу уговора: .  
     Критеријум  за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
10.Услови под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у поступку  
      отварања понуда:  
      Представници заинтересованих понуђача могу да присуствују уз овлашћење –  
     овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и  
      датумом  под   којим   је  издато,  оверено   печатом   и   потписано   од  стране    
      одговорног лица понуђача.    
   
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
       Одлука  о  додели  уговора  биће  донета   у   року   од   10 дана  од дана  јавног 
       отварања понуда. Наручилац    ће  Одлуку о додели   уговора  објави на Порталу  
        јавних набавки  у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.  
       У  случају  да  понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  одбије  да  
       закључи  уговор, Наручилац   може   закључити   уговор   са   првим  следећим 
        најповољнијим понуђачем. 
 
12. Лице за контакт: 
       Миодраг Богавац, дипл.правник,  тел:  011/3076 – 133, 3076 -136;  електронска  
       адреса: pesticidizemun@pesting.org.rs 
 
13. Остале информације:  
      Наручилац  задржава  право  да  одустане  од  вршења  избора  ако  установи  да  
      ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације или из неког  
      другог  оправданог  разлога.  Наручилац   задржава  право   да  одбије  понуђача  
      уколико поседује   доказ  којим  потврђује   да   понуђач  није   испуњавао  своје  
      обавезе  по   раније   закљученим   уговорима   о  јавним  набавкама  који   су  се   
     односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
      Понуда са варијантама није дозвољена. 
                      

                  Лице за контакт  
 
 
                                ___________________________ 

       Миодраг Богавац, дипл.правник 

mailto:pesticidizemun@pesting.org.rs


 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА 

 
 

 
Врста радова:   Извођење фасадних  радова  на пословној згради  
 Института 
 
 
Назив понуђача: _____________________________________________________ 
 
Седиште и адреса: ___________________________________________________ 
 
ПИБ: _______________________________________________________________ 
 
Матични број: _______________________________________________________ 
 
Лице за контакт: ______________________________  
  
Тел: ___________________ 
 
Понуда се подноси (заокружити):  
 
а) самостално, б) понуда са подизвођачем, в) заједничка понуда 
 

Проценат вредности набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____% 
Проценат дела набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____% 
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ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ  
 
Редни 
број 

Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. цена 

    1. Транспорт алата и материјала, грађевинске 
скеле,  до  и  са  објеката,  као  и   завршно 
чишћење градилишта по завршетку радова 

 
Паушал 

 
1 

 

2. Монтажа и демонтажа грађевинске скеле на 
фронтовима фасаде који се термо изолирају -  
Обрачун по м2 фасадне површине 

м2 841  

3. Обијање оштећених делова малтера на 
постојећој фасади у површини око 20% 
укупне површине  
Обрачун по м2 фасадне површине 

м2 170  

4. Подлогирање обијених површина фасаде, 
адекватном подлогом као везиво за наношење 
новог слоја продужног малтера 

м2 170  

5. Демонтажа свих дотрајалих лимених опшивки 
на фасади  
Обрачун по 1 м - опшивке  

м1 45  

6. Демонтажа свих олучних вертикала, чишћење 
од  корозије,  преправка, фарбање и поновна 
монтажа  истих  са одвајањем,  ради уградње 
фасадне облоге  
Обрачун по 1м – урађене позиције  

м1 68  

7. Утовар и одвоз шута на градску депонију Паушал  1  
 УКУПНО   

          
 
РАДОВИ НА ФАСАДИ 
 
 
Редни 
број 

Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јединица 
цена 

1. Малтерисање фасадног зида на местима 
крпљења продужним  малтером 

м2            170  

2. Местимично крпљење симсева и других 
апликација машинским малтером РС од 30 – 
80 цм 
Обрачун по 1м урађене површине  

м1              76  

3. Наношење подлоге по целој површини 
фасадног зида као везиво за лепљење 
стиропора 
Обрачун по м2 фасадне површине 

м1            841  

4. Лепљење фасадног 25 грамског стиропора Д -
5 цм, на погаче  од лепка са преклопом на 
редовима  
Обрачун по м2 фасадне површине  

м2            841  

5. Постављање фасадне 160  грамске мрежице у 
слоју  лепка са постављањем комада мрежице 
на  угловима  под углом  од  45 степени 

м2            841  
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6. Типловање фасадних површина ПВЦ 
типловима Л 

м2            841  

7. Наношење завршног слоја фасадног лепка 
преко мрежице  

м2            841  

8. Наношење акрилне подлоге по целој 
површини фасадних зидова у тону фасаде  

м2            841  

9. Наношење завршног слоја фасадним малтером 
у тону по иозбору инвеститора гранулације 
1,5мм 

м2            841  

10. Обрада ивица на денивелацији фасаде и разне 
постојеће апликације са уградњом ПВЦ 
ивичних лајсни  

м1            180  

11. Доградња постојећих симсева стиропором  
како би  зграда  са  новом  фасада задржала 
аутентичан изглед  

м1              72  

12. Израда и уградња лимених опшивки симсева 
пластифицираним лимом РС ДО 40  до 60 цм 
Обрачун по м1опшивке  

м1              45  

 УКУПНО  
           
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ 
РАДОВИ НА ФАСАДИ 
 
 
Укупно без пдв-а :  ____________________________________________________ 
 
             ПДВ:  ____________________________________________________ 
 
Укупно са пдв-ом: _____________________________________________________ 
 
-  Начин плаћања:  _____________________________________________________ 
 
-  Рок важења понуде: __________________________________________________  
 
-  Почетак радова: ______________________________________________________ 
 
-  Рок за извођење радова  _______________________________________________ 
 
-  Рок важења гаранције: ________________________________________________ 
 
 
      М.П.  Понуђач: 
         
        Потпис овлашћеног лица 
        
        _______________________ 
 



 
 

 
У П У Т С Т В О 

 понуђачима како да сачине понуду  
 

 
 
 
1. Достављање понуде 
 

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на 
којој су на предњој страни написани текст: “понуда – не отварај“, назив и број јавне 
набавке, а на полеђини  назив, број телефона и адреса понуђача. 
 
 

2. Понуда треба да  садржи:  
 

•  Цену  предметне набавке без ПДВ-а 
•  ПДВ  
•  Укупна цена са ПДВ 
•  Рок испоруке 
•  Рок важења понуде  
•  Начин плаћања  
•  Понуда се може доставити путем поште или личном доставом 
 
Цена предметне набавке исказује се у динарима. Понуђачи могу цену исказати и у 
страној валути – EUR, у ком случају ће се за прерачун у динаре користити 
одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето 
отварање понуда.  

 
3. Измене и  повлачење понуда  
 
 Понуђач мора  да  измени  или повуче  понуду, писаним  обавештењем, само  пре   
      рока за подношење понуда. 

 Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком ''Измена  
            понуде''  или  '' Повлачење понуде''  за  јавну  набавку  мале  вредности  бр. Р – 
            2/2015 од  25.09.2015., за  радове:  Фасадни  радови на  пословној  згради  
 Института 
 

4. Исправка грешака у поднетим понудама  
 
 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прецртра и  
      правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 Наручила може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 
релевантне јединичне цене. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

о јавној набавци (радови) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

ИНСТИТУТ ЗА ПЕСТИЦИДЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Земун, Банатска 31б, 
који заступа: директор Института др Емил Рекановић    
(у даљем тексту: наручилац) 
рачун наручиоца:  205-178713-68 Комерцијална банка ад. Београд 
матични број:  17673564 
ПИБ: 104679339                                                
и 

__________________________________________________________                  
кога заступа: _______________________________________________ 
(у даљем тексту: понуђач) 
рачун понуђача: ____________________________________________ 
матични број: ______________________________________________ 
ПИБ: ______________________________________________________ 
ПДВ број: __________________________________________________  
Основ уговора:                                            

             ЈНМВ бр.2/2015  ____________________ 

              Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ 

 Понуда изабраног понуђача број ___________________________________ 
 
 

                 ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка (извођење фасадних радова на пословној згради Института) по 
основу спроведеног поступка  јавне набавке мале вредности  бр2/2015 – радови, што 
представља планиране годишње потребе наручиоца на начин и под условима утврђеним у 



конкурсној документацији и у складу са условима из понуде понуђача број   ......... год. која је 
саставни део овог Уговора. 

Део уговорне обавезе за предметну набавку понуђач ће делимечно поверити 
подизвођачу_________________________________________________________________ . 

        (навести назив подизвођача и део предмета набавке коју ће извршити подизвођач). 
 
 
            ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за извођење радова из члана 1. овог уговора  износи 
___________ динара, без  обрачунатог пореза на додату вредност. У цену предметних 
радова су урачунати сви елементи из обрасца понуде са спецификацијом радова  
наручиоца.  
 
Укупна цена из става 1.овог члана са обрачунатим порезом на додату вредност (ПДВ) 
износи__________________динара. 
 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да  плати понуђачу уговорену цену за извршене радове који су 
предмет овог уговора и то: 30% на име аванса, а преостали  износ по окончаној 
ситуацији, односно по примопредаји извршених радова.  
 
РОКОВИ ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 
                                                                      Члан 5. 
 
Понуђач се обавезује да  уговорене радове из чл.1.овог уговора изврши у року од 30 
дана од дана закључења уговора. 
 
Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим стандардима и 
законским прописима. 
 
РЕКЛАМАЦИЈА 

          Члан 7. 

Наручилац и Понуђач ће приликом примопредаје радова, заједнички констатовати 
евентуалне недостаке у погледу квалитета и квантитета извршених радова и о томе ће 
одмах сачинити записник. Наручилац задржава право да рекламира понуђачу и 
недостатке у погледу квалитета и квантитета извршених радова који се нису могли 
непосредно уочити приликом примопредаје радова 

Понуђач се обавезује да најкасније у року од 7 дана по пријему рекламације  
рекламиране радове  замени, односно допуни, а ако то не учини наручилац може да 
раскине уговор и тражи накнаду штете. 



ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ          

Члан 8. 

Понуђач је у тренутку закључења овог уговора , као средство финансијског  обезбеђења 
за добро извршење посла, предао наручиоцу                                                                                            
оргиналну регистровану бланко соло меницу и менично писмо-овлашћење у висини од 
10% од вредности укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања све до 
коначног извршења посла . Достављена меница је безусловна и неопозива и саставни 
је део овог уговора. 

Наручилац је овлашћен да безусловно реализују средство финансијског обезбеђења у 
случају неиспуњења обавеза насталих по овом уговору. 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА  

                                                                     Члан 9. 

Понуђач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о било којој промени података 
прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан 
начин. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 Члан 10. 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о                   
облигационим односима, као и други важећи  прописи који регулишу ову материју.  

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају 
споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним 
путем, уговарају надлежност Привреднoг суда у Београду. 
 
                                                                      Члан 12 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким 
лицима, односно не могу на било који начин бити коришћења као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
  

   Члан 13. 
Измене и допуне овог уговора важе само ако се дају у писменој форми и уз обострaну 
сагласност уговорнох страна. 

                                                                            Члан 14. 



Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране а закључује се на одрђено 
време од једне године дана. 

Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе. 

О својој намери да раскине уговор , уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 
другу страну, а уговор ће се сматрати раскинутим у року од  15 дана од дана пријема писменог 
обавештења. 

                                                                           Члан 15. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава 
по 3 (три) примерка.  
 

                     ЗА ПОНУЂАЧА                                                ЗА НАРУЧИОЦА 

_____________________                                                    _________________________                                                                             
                                       

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ИЗЈАВА  
О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 

ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
 
Ред.б
рој 
 

 
УСЛОВ 

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, да  није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне   средине,  кривично   дело   примања   или   давања  мита, 
кривично дело преваре 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине,  у  
складу  са  прописима  Републике  Србије  

4. Понуђач има важећу  дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
правилима 

5. Понуђач   располаже  довољним   техничким  и   кадровским капацитетом 
који гарантују извршење предмета јавне набавке 

 
 

Да су подаци дати у изјави засновани на важећим актима и решењима надлежних 
органа, тврди и оверава:  

 
 
 
                            ОДГОВОРНО ЛИЦЕ     
 
        _________________                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

(Назив понуђача) 
даје: 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке “Извођење фасадних радова на пословној згради Института” 
бр 2/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 
Место и датум: Понуђач: 

 
_______________ _________________________________ 

(штампано име и презиме одговорне особе)  
М.П. _____________________________ 

(читак отисак печата) (пун потпис) 
 
 
 
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  а 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.  

 



      
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

      
 

 
 

ИЗЈАВА  
о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 

 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку  за јавну 
набавку  - радови: Извођење фасадних радова на пословној згради 
Института у редовном поступку, редни број: Р- 2/2015, коју спроводи 
Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд – Земун, 
изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произилазе 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:                      ПОНУЂАЧ      
 
 
____________   М.П.      _______________________        
                      Потпис одговорног лица 
  Место:      
 
_______________   
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити 
умножена, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.                                           



 
 
 

IX OБРАЗАЦ 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 ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 
 

(уРСД) 
 

 
 

  
 

1.  
 

  
 

2.  
 

  
 

3.  
 

  
 

4.  
 

  
 

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  
 

 
Место и датум: Понуђач:  

_______________ _________________________________ 
     (штампано име и презиме одговорне особе) 

   М.П.                          _____________________________ 
(читак отисак печата)       (пун потпис)  
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