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На основу чл. 36. став 1. тачка 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члaна 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број: 817/3 од 12.06.2018. године  и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку 817/4 од 12.06.2018. године припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 
(чл. 36. став 1. тачка 1. ЗЈН) 

Редни број јавне набавке: П.П. 32/Р21/2018   
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 
Врста, техничке карактеристике,опис радова, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,  
рок извршења, место извршења и сл. 

5 

IV Teхничка спецификација 6 

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

7 

VI Елементи уговора о којима ће се преговарати 14 
VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 
VIII Образац понуде 25 
IX Образац структуре цене, са упутством како да се попуни 28 
X Образац трошкова припреме понуде 30 
XI Образац изјаве о назависној понуди 31 
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. 32 
XIII Образац понуде после преговарања 33 
XIV Образац структуре цене после преговарања 36 

 Укупно страна: 1/37 
Комисија за јавну набавку: 

 

1. Миодраг Јовић, председник комисије, 
2.  Марко Вилотијевић, члан, 

3.  Љиљана Јелић, члан. 
 

Заменици чланова Комисије: 
4. Тамара Вукоје, заменик председника, 

5. Татјана Трифунов, заменик члана, 
6. Татјана Крстић, заменик члана 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈП „Ада Циганлија“ 
Адреса: Београд, Ул.Ада Циганлија бр.2   
Интернет страница наручиоца: www.adaciganlija.rs 
Mатични број: 07451440 
ПИБ: 100115129 
Контакт (лице или служба): Миодраг Јовић, javnenabavke@adaciganlija.rs 
 
2. Врста преговарачког поступка и основ за примену 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 
је члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама. 
 
чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да „Наручилац може спроводити преговарачки 
поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда ако у отвореном, односно 
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, или пријаву или су све понуде 
неодговарајуће, под условом да се првобитно одређени предмет јавне набавке и услови за учешће 
у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају“. 
 
Наручилац је на основу одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 530/1 од 
23.04.2018. године спровео поступак јавне набавке радова, Постављање гумене подлоге на 
спортско игралиште. Поступак отварања понуда је заказан за 30.05.2018. године у 12.30 часова. 
У року за подношење понуда није поднета ниједна понуда понуђача. Наручилац је донео Одлуку о 
обустави поступка предметне јавне набавке бр. 530/18 од 30.05.2018. године. Одлука о обустави 
поступка је објављена на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и сајту 
Наручиоца дана 01.06.2018. године. 
 
С обзиром да у спроведном отвореном поступку Наручилац није добио ниједну понуде стеклу су 
се услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда из 
члана 36. став 1. тачка 1 ЗЈН. 
 
4. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број јавне набавке – П.П. 32/Д12/2015  су радови: Постављање гумене 
подлоге на спортско игралиште. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П.П. 32/Р21/2018. Постављање гумене подлоге на спортско игралиште 

_______________________________________ 4 | 37 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке: Постављање гумене подлоге на спортско игралиште. 
 
ОРН: 45236119 – Радови на обнављању спортских терена. 
 
 
2. Партије 
 
Предметна јавна набавка није обликована у партије.  
 
 
3. Поступак  набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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III  ВРСТА РАДОВА, ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ, РОК И ИЗВРШЕЊА 
НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је Постављање гумене подлоге на спортско 

игралиште, према техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 

2. Квалитет и технички стандарди: Понуђач мора бити упознат са важећим позитивним 
прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. Понуђач је у 
обавези да поштује све позивитне законске одредбе које се односе на предмет јавне набавке. 
Понуђач се обавезује да обезбеди квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, 
важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним стандардима,  правилима струке 
који важе за предметне радове из техничке спецификације и одредба уговора. Понуђач се 
обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања 
уговора. 

 

3. Рок извршења радова дефинисан је у Обрасцу понуде и не може бити дужи од 30  дана од 
дана увођења у посао. 

 

4. Место извршења радова: спортско игралиште Ада Циганлија. 

 

5. Особа за контакт: Миодраг Јовић, mail: javnenabavke@adaciganlija.rs 
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

РБ. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  
 

Количина Јединица мере 

ПОСТАВЉАЊЕ ГУМЕНЕ ПОДЛОГЕ НА СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ  

1. ПОДЛОГА ТЕРЕНА 
Набавка и уградња спортске подлоге за игралиште: 
Димензије плоче: 303,3x303,3x3mm (минимум); 
Дебљина плоче: 14,1мм (минимум); 
Материјал: УВ стабилни полипропилен са минералним 
адитивима; 
Експанзионе траке 303x75мм (у боји терена и линија) - размак 
између експанзионих редова мора да буде на сваких 12-18 плоча; 
Тежина по м2: 3,90кг (најмање) 
Оптерећење: 500т/м2 
Трајност боје на УВ зраке: ISO 105-B02 (1-8) „или одговарајући“, 
EN14836 (>3) „или одговарајући“ 
Отпорност на клизање: Р10 
Испуњава минимум нивое 2 и 3 - мобилних синтетичких подова по 
ФИБА стандардима "2014 official basketball rules - basketball rules & 
basketball equipment (10/2014)" 
Вертикални одскок лопте: 98% (ЕN12235) „или одговарајући“ 
Вертикална деформација подлоге: <3,5мм 
Шок апсорпција:>25%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1370 

 

Напомена: 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:  

1. Каталог, извод из каталога или други одговарајући доказ, проспект или слично из кога се на 
несумњив начин може утврдити да подлога одговара техничкој спецификацији из конкурсне 
документације; 

2. Извештај о тестирању од овлашћене лабораторије да је подлога у складу са  "2014 official basketball 

rules - basketball rules & basketball equipment (10/2014)" 

 

Гарантни рок: минимум 10 година од дана постављања подлоге. 

Понуда понуђача која не садржи напред наведене доказе (тачка 1. и 2.), биће одбијена као неодговарајућа.  
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V  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, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Редни 
број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА- ДОКАЗИ 

1. Да је регистрован код 
надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 
1) ЗЈН); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2. Да он и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као 
члан организоване 
криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 
 
 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 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
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3. Да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са 
прописима Републике 
Србије или стране државе 
када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење свих надлежних управа 
локалне самоуправе на којима се понуђач води као порески 
обвезник изворних локалних прихода да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

4. 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 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5).  
Oбразац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде; попуњен, оверен печатом понуђача и 
потписан од стране понуђача.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
Редни 
број 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОКАЗ: 
 
 
 

1. 
 
 
 

Понуђач располаже довољним пословним 
капацитетом ако поседује важећи 
Сертификат ISO 9001:2008 – (испуњавање 
захтева у погледу развоја, производње и 
маркетинга мултифункционалних подних 
плоча). 

Сертификат ISO 9001:2008, оригинал или 
фотокопија 
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова 

– Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита;  
 
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 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  

- Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење свих надлежних  управа локалне самоуправе на којима се понуђач води као порески 
обвезник изворних локалних прихода да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

4)  Услов из члана 75. ст. 2. ЗЈН -ИЗЈАВА (Образац 5).  
Oбразац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од 
стране понуђача.  
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 

 
 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих  доказа: 
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
ДОКАЗИ: 

- Понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако поседује важећи Сертификат ISO 
9001:2008 – (испуњавање захтева у погледу развоја, производње и маркетинга мултифункционалних 
подних плоча). 

- Доказ: Сертификат ISO 9001:2008, оригинал или фотокопија. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Додатне услове чланови групе понуђача испуњавају заједно у складу са условима наведеним у 
Упутству како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
(Агенција за привредне регистре води јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица ( регистар 
понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5)).  

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама (интернет 
страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs ), и то: 

Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра. 
Доказ  о испуњености услова из чл.  75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата  
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 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 
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  о испуњености услова из чл.  75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење свих надлежних  управа локалне самоуправе на којима се понуђач води као порески 
обвезник изворних локалних прихода да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
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.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 
доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 
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, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ОБАВЕЗНУ САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ И ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ 

(за све категорије заинтересованих лица) 
 

Уз понуду понуђач доставља попуњене, потписане и оверене обрасце и другу захтевану 
документацију из конкурсне документације:   
 

 Образац 1 - Образац понуде - попуњен, оверен и потписан од стране понуђача;  

 Образац 2 - Образац структуре цене са упутством како да се попуни - попуњен, оверен и 
потписан од стране понуђача; 

 Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде - попуњен, оверен и потписан од стране 
понуђача; 

 Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди, попуњен, оверен печатом понуђача и 
потписан од стране понуђача; 

 Образац 5 - Образац изјаве о пошовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, попуњен, 
оверен печатом понуђача и потписан од стране понуђача; 

 Каталог, извод из каталога или други одговарајући доказ, проспект или слично из кога се на 
несумњив начин може утврдити да подлога одговара техничкој спецификацији из 
конкурсне документације; 

 Извештај о тестирању од овлашћене лабораторије да је подлога у складу са  "2014 official 
basketball rules - basketball rules & basketball equipment (10/2014)". 

 Сертификат ISO 9001:2008 – (испуњавање захтева у погледу развоја, производње и 
маркетинга мултифункционалних подних плоча); 

 доказе  испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин како је 
наведено у конкурној документације –Упутству како се доказује испуњеност услова за 
учешће у поступку јавне набавке 

Напомена 1:  
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. 

Напомена 2: Образац трошкова припреме понуде Образац 3. не представља обавезну 
садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 
трошкова припреме понуде Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио 
захтев за накнаду трошкова. 

 
Напомена 3: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 4 - Изјава о 
независној понуди и Образац 5 - Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који 
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
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У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца број 4. и 5), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 
Напомена 4: 

Напред наведени Обрасци и прилози, морају бити потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверени печатом. Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање 
ових докумената која чине саставни - обавезни део (садржину) понуде. 
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VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА 

 
ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА 
 
 Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Поступак отварања 
понуда се спроводи дана 21. јуна 2018. године у 09,30 часова у просторијама наручиоца у Београду, Ул. Ада 
Циганлија бр. 2.  сала за састанке, први спрат.  
 Након отварања понуда приступиће се поступку преговарања са свим понуђачима који су доставили 
благовремене понуде у просторијама наручиоца у Београду, Ул. Ада Циганлија бр. 2.  сала за састанке, први 
спрат.  

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку. 
Комисија претходно региструје лица која имају право учешћа у поступку преговарања (имају 

овлашћења или су лично присутна).  
Поступку преговарања могу приступити законски заступник или друга овлашћена лица понуђача са 

овереним пуномоћјем од стране законског заступника понуђача, у коме мора бити наведено да су 

овлашћена да у име и за рачун понуђача предузимају све радње у преговарачком поступку, са 

клаузулама да могу понудити нижу цену од цене достављене у понуди.     
Председник комисије за јавну набавку упознаће учеснике преговарања са правилима поступка: 

-   У преговарачком поступку не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди. 

 О поступку преговарања Комисија за јавну набавку ће сачинити записник о  преговарању. 
   У току предметног поступка преговараће се о понуђеној цени без ПДВ-а из образца понуде. 

 Поступак преговарања обавиће се писаним изјашњавањем понуђача у два преговарачка круга, а 
по потреби, наставиће се и у трећем преговарачком кругу, усменим изјашњавањем понуђача.  

Преговарање ће се обавити писаним путем, и то у два круга, при чему ће понуђачима бити достављен 
образац, у који ће уносити цену без ПДВ из обрасца понуде. 

После сваког круга писаног достављања понуђених цена на обрасцу који понуђачима достави 
комисија, председник комисије ће читати понуђене цене и уносити у записник о преговарању. 

Први круг преговарања ће се обавити тако што ће комисија овлашћеним представницима понуђача 
предати образац, који ће они у року од 10 минута попунити и потписати.  

Попуњавање обрасца подразумева: уписивање понуђене цене из обрасца понуде без ПДВ-а, која 
не може бити већа од понуђене у достављеној понуди. 

Након истека рока за попуњавање обрасца, представници Понуђача ће попуњен и потписан образац 
предати Комисији која води поступак преговарања. Понуђена цена из попуњеног обрасца биће прочитана и 
евидентирана у Записнику о преговарању.  

Други круг преговарања обавиће се на идентичан начин, а понуђене цене ће бити евидентиране у 
Записнику о преговрању.  

Уколико након другог преговарачког круга не буде постигнута за наручиоца прихватљива цена, 
преговарање ће се наставити у још једном преговарачком кругу, усменим изјашњавањем понуђача.  

Усменим изјашњавањем Понуђач ће понудити коначну цену коју ће уписати у припремљени 
Образац, потписати га и предати комисији.  

Сви подаци из попуњених образаца биће прочитани и евидентирани у Записнику о преговарању.  
Потписивањем Записника о преговарању од стране чланова комисије и овлашћених представника 

Понуђача завршава се поступак преговарања.  
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 

његовом коначном ценом цена која је наведена у достављеној понуди. 
Након отварања понуда и обављеног поступка преговарања Комисија за јавну набавку ће у току фазе 

стручне оцене понуда понуђачу који је доставио понуду у складу са захтевима из конкурсне документације, а 
у поступку преговарања понудио најнижу цену, упутити писани захтев да у року од jeдног дана Наручиоцу 

достави образац понуде и образац структуре цене након преговарања (а који су саставни део ове 
документације), потписане и оверене од овлашћеног лица понуђача,  и то до 12,00 часова (без обзира на 
начин достављања). 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно 

састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 
 
ЈЕЗИК 

Понуда и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском језику. 
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена 
од стране судског тумача. 
 
Напомена: Понуђачи су у обавези, за документацију која је дата на страном језику, да уз превод 
доставе и „изворни документ“ на основу кога је извршен превод. 
 
ИНФОРМАЦИЈE У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Све додатне информације и упутства у вези са припремом понуде и конкурсном 
документацијом заинтересована лица могу захтевати у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева послати одговор у писаном 
облику заинтересованом лицу које је захтевало додатне информације или појашњења, уз 
истовремену обавезу објављивања информације на: Порталу јавних набавки, на интернет страници 
Наручиоца. 

Питања треба упутити на адресу ЈП «Ада Циганлија» Београд, Ул Ада Циганлија бр.2, са 
назнаком: „За комисију – Питања у поступку набавке П.П. 32/Р21/2018“ или електронском 
поштом на e-mail aдресу: javnenabavke@adaciganlija.rs 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 

Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 
 
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно 
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 
благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате: Портал јавних набавки, Интернет страницу 
Наручиоца, кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр.124/12) дужан да све измене, допуне и појашњења конкурсне документације 
објави на: Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца.  
 
ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама. 
 
 
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

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

накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЈП ,,Ада 

Циганлија”, Београд, Ул Ада Циганлија бр. - писарница, са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку добара у поступку П.П. 32/Р21/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Допуна понуде за јавну набавку радова у поступку П.П. 32/Р21/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку радова у поступку П.П. 32/Р21/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова у поступку П.П. 32/Р21/2018 - 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. 
 
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било 
на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију, а иста ће бити потписана и 
оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца. Тако формулисане измене или допуне, 
биће достављене заинтересованом лицу путем дописа или путем електронске поште, а 
измене односно допуне ће бити објављене на: Порталу јавних набавки, на интернет 
страници Наручиоца. 

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим 
набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда на: Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца. 

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и 
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегати том 
продуженом крајњем року за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЈП «Ада Циганлија» Београд, ул. Ада 
Циганлија бр. 2 (секретарица директора предузећа) са назнаком: «Понуда за јавну 
набавку, П.П. 32/Р21/2018 . комисијски отворити». На полеђини коверте навести назив и 
пуну пословну 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.  

Радно време писарнице је радним даном од 07.30 до 15.30 часова. 
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Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени, 

потписани и оверени печатом. 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као 
саставни део понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 
21.06.2018. године до 8,30 часова, без обзира на начин достављања. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио 
након истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 
техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде, и остале 
обрасце према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на 
захтевани начин, као и докумета прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим 
доказује испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН из разлога што је Регистар 
понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне 
регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне набавке 
(www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) су понуђачи дужни, на 
основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су тражени 
подаци јавно доступни. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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. 

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 
ддругим надлежним органом те државе. 

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. 
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 

информација, или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, 
Наручилац ће одбити као неосноване. 

 
 

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду 
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу који се односи на испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, 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. 
 
 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:  

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

2) 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 поглављу 
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. 
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. 
 
 
 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача, након изведених радова, на основу записника 
о примопредаји, у року не дужем од 45 дана и не краћем од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
исправне фактуре са одговарајућом отпремницом. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 Захтев у погледу рока извођења радова 
 
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао. 
  
 Захтев у погледу места извођења радова 
Место извођења радова –  спортски терен Ада Циганлија. 
 
 Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 
 
Захтев у погледу гарантног рока 
Гаранти рок за гумену подлогу минимум 10 година од дана испоруке и постављања. 
 
 
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. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ, укупан 

припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену у динарима са ПДВ, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.  

Укупна цена без ПДВ наведена у oбрасцу понуде мора бити иста као укупна цена без ПДВ 
наведена у oбрасцу структуре цена. 

У обрасцу структуре цене понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим 
позицијама. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на дан 
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда 
наручиоцу:  
 

 бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, менично овлашћење 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача која су потписала меницу, насловљено на 
наручиоца у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, платива на први 
позив, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова; 

  
 менично овлашћење са клаузулом „безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, 

платива на први позив“,  
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 доказ о регистрацији менице,  
 фотокопију  картона депонованих потписа,  
 ОП образац.  
 

Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у висини од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла.  

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро 
извршење посла на дан потписивања уговора наручилац задржава право да раскине уговор. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на 
снази. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не 
извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 
дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом испоруке предмета јавне набавке  наручиоцу 
достави: 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем у висини од 10 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом  „безусловно, неопозиво без протеста и 
трошкова, по виђењу“. 

Предметна меница за отклањање недостатка у гарантном року активираће се у случају да 
Извођач не отклони недостатке испорученог добра у року одређеном у уговору за отклањање 
недостатака. 

Меница за отклањање недостатака у гарантном року на писани захтев биће враћена 
Испоручиоцу након истека рока од 5 дана од дана истека гарантог рока. 

Уз меницу, Испоручилац је дужан да достави и следећа документа: 
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 

подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 
- фотокопију картона депонованих потписа, 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке. 

 
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у 

Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Техничка документација садржана је у конкрусној документацији.   

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца ЈП „Ада 
Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр. 2, електронске поште на e-mail   
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javnenabavke@adaciganlija.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, јавне набавке – Постављање 
гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 32/Р21/2018. 
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.  
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
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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 
javnenabavke@adaciganlija.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико 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.  
* 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 – у износу од 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; ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр 2. јавна набавка 
П.П.32/Р21/2018. године –Постављање гумене подлоге на спортско игралиште;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
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(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) који имају отворен рачун.  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
  
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 
ПДВ“- након постука преговарња.  
 
 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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,  у 
року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца . 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењује се Закон 
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 
 

НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ЧУВАТИ КАО ПОСЛОВНУ ТАЈНУ ИМЕНА ПОНУЂАЧА, КАО И ПОДНЕТЕ 
ПОНУДЕ, ДО ИСТЕКА РОКА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА. 

 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Рок за подношење понуда је 21.06.2018. године до 08,30 часова без обзира на начин 
достављања понуда. 
 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 21.06.2018. године, са почетком у 9,00 
часова, у просторијама ЈП „Ада Циганлија“, Београд, сала за састанке. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

отварању понуда. 
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe. 
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ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА 
 
 Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Поступак 
отварања понуда се спроводи дана 21.06.2018. године у 09,30 часова у просторијама наручиоца у 
Београду, Ул. Ада Циганлија бр. 2.  сала за састанке, први спрат.  
 Након отварања понуда приступиће се поступку преговарања са свим понуђачима који су 
доставили благовремене понуде у просторијама наручиоца у Београду, Ул. Ада Циганлија бр. 2. 
сала за састанке.  
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VIII ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
  

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
 
 

Понуда број ________________ од __________________,  за јавну набавку Радова – 
Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 32/Р21/2018. године. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача 
(e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
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 
 

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:  
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 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. 

 
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. 

 
 

 
 
 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 
32/Р21/2018. године. 
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Укупна цена без ПДВ-а: 
( у цену урачунати све трошкове) 

 

ПДВ у складу са Законом:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: 
(Плаћање се врши након изведених радова 
уплатом на текући рачун понуђача, на основу 
испостављене исправне фактуре, записника о 
примопредаји радова, у року не дужем од 45 
дана и не краћем од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема  фактуре и комплетне документације. 

Након изведених радова, у року од ____________ 
дана, од пријема   исправне фактуре са 
комплетном документацијом. 

Рок важења понуде: 
(не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од 
дана отварања понуда) 

од _____________ дана од дана отварања понуда. 

Рок извођења радова: 
(не може бити дужи од 30 (тридесет дана) од 
дана увођења у посао).  
 

_______  од дана увођења у посао. 

Гарантни рок за подлогу: минимум 10 година 
од постављања гумене подлоге 

___________ година од постављања гумене 
подлоге. 

Рок за отклањање недостака у гарантном 
року: минимум 5 дана од пријема захтева 
Наручиоца 

______________ дана од пријема захтева 
Наручиоца. 

Место извршења: 
 
спортски терен - Ада Циганлија. 

Напомена: сви рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном 
уколико понуђач непрецизно одреди рокове ( од-до, око и сл.), понуда ће се сматати 
неприхватљивом. 

Образац структуре цене саставни је део понуде 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Датум:  Потпис понуђача: 

 
 

м.п.  
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Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно 
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

           ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јед.мере 

(динара без 
ПДВ-а) 

Цена по 
јед.мере 

(динара са 
ПДВ-ом) 

УКУПНО 
(динара без 

ПДВ-а) 

УКУПНО 
(динара са 
ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 7=4*5 8=4*6 

Постављање гумене подлоге на спортско игралиште 

1. 
 

ПОДЛОГА ТЕРЕНА 
набавка и уградња спортске подлоге за 
игралиште: 
Димензије плоче: 303,3x303,3x3mm (минимум) 
Дебљина плоче: 14,1мм (минимум) 
Материјал: УВ стабилни полипропилен са 
минералним адитивима 
Експанзионе траке 303x75мм (у боји терена и 
линија) - размак између експанзионих редова 
мора да буде на сваких 12-18 плоча 
Тежина по м2: 3,90кг (најмање) 
Оптерећење: 500т/м2 
Трајност боје на УВ зраке: ISO 105-B02 (1-8) 
„или одговарајући“, EN14836 (>3) „или 
одговарајући“ 
Отпорност на клизање: Р10 
Испуњава минимум нивое 2 и 3 - мобилних 
синтетичких подова по ФИБА стандардима 
"2014 official basketball rules - basketball rules & 
basketball equipment (10/2014)" 
Вертикални одскок лопте: 98% (ЕN12235) „или 
одговарајући“ 
Вертикална деформација подлоге: <3,5мм 
Шок апсорпција:>25%. 

М2 1370  

   

Укупно без ПДВ-а  
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ПДВ-у складу са Законом  

Укупно са ПДВ-ом  

  
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 

(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 

цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  
На крају табеле, уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-ом, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом. 
 
Напомена: цена треба да обухвати све трошкове које Извођач има у вези предмета јавне набавке.  

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 X ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА 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:  Потпис понуђача: 

 
 

м.п.  
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 XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 
 

ОБРАЗАЦ 4 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________ (уписати назив понуђача) даје:  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

јавне набавке  радова  - Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 32/Р21/2018., 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Датум:  Потпис понуђача: 

 

 

м.п.  
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XII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ 
 

 
 

ОБРАЗАЦ 5. ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

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

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач..................................................................................[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке радова  - Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 32/Р21/2018. је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        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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XII ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ (после поступка  преговарања) 

 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (након спроведеног поступка преговарања) 
   

  
Понуда број ________________ од __________________,  за јавну набавку Радова – 
Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 32/Р21/2018. године. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача 
(e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
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 
 

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                           стр.  33/37 
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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. 

 
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. 

 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, П.П. 
32/Р21/2018. године.                                                                                                                            34/37 
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Укупна цена без ПДВ-а: 
( у цену урачунати све трошкове) 

 

ПДВ у складу са Законом:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: 
(Плаћање се врши након изведених радова 
уплатом на текући рачун понуђача, на основу 
испостављене исправне фактуре, записника о 
примопредаји радова, у року не дужем од 45 
дана и не краћем од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема  фактуре и комплетне документације. 

Након изведених радова, у року од ____________ 
дана, од пријема   исправне фактуре са 
комплетном документацијом. 

Рок важења понуде: 
(не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од 
дана отварања понуда) 

од _____________ дана од дана отварања понуда. 

Рок извођења радова: 
(не може бити дужи од 30 (тридесет дана) од 
дана увођења у посао).  
 

_______  од дана увођења у посао. 

Гарантни рок за подлогу: минимум 10 година 
од постављања гумене подлоге 

___________ година од постављања гумене 
подлоге. 

Рок за отклањање недостака у гарантном 
року: минимум 5 дана од пријема захтева 
Наручиоца 

______________ дана од пријема захтева 
Наручиоца. 

Место извршења: 
 
спортски терен - Ада Циганлија. 

Напомена: сви рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном 
уколико понуђач непрецизно одреди рокове ( од-до, око и сл.), понуда ће се сматати 
неприхватљивом. 

Образац структуре цене саставни је део понуде 

 
 

 
 
 
 

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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Датум:  Потпис понуђача: 

 
 

м.п.  



 

 

XIII ОБРАЗАЦ   СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  (након спроведеног поступка преговарања) 

ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јед.мере 

(динара без 
ПДВ-а) 

Цена по 
јед.мере 

(динара са 
ПДВ-ом) 

УКУПНО 
(динара без 

ПДВ-а) 

УКУПНО 
(динара са 
ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 7=4*5 8=4*6 

Постављање гумене подлоге на спортско игралиште 

1. 
 

ПОДЛОГА ТЕРЕНА 
набавка и уградња спортске подлоге за 
игралиште: 
Димензије плоче: 303,3x303,3x3mm (минимум) 
Дебљина плоче: 14,1мм (минимум) 
Материјал: УВ стабилни полипропилен са 
минералним адитивима 
Експанзионе траке 303x75мм (у боји терена и 
линија) - размак између експанзионих редова мора да 
буде на сваких 12-18 плоча 
Тежина по м2: 3,90кг (најмање) 
Оптерећење: 500т/м2 
Трајност боје на УВ зраке: ISO 105-B02 (1-8) „или 
одговарајући“, EN14836 (>3) „или одговарајући“ 
Отпорност на клизање: Р10 
Испуњава минимум нивое 2 и 3 - мобилних 
синтетичких подова по ФИБА стандардима "2014 
official basketball rules - basketball rules & basketball 
equipment (10/2014)" 
Вертикални одскок лопте: 98% (ЕN12235) „или 
одговарајући“ 
Вертикална деформација подлоге: <3,5мм 
Шок апсорпција:>25%. 
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Укупно без ПДВ-а 
 

ПДВ-у складу са Законом 
 

Укупно са ПДВ-ом 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  
На крају табеле, уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-ом, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом. 
 
Напомена: цена треба да обухвати све трошкове које Извођач има у вези предмета јавне набавке.  

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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