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Београд, март 2019. године 



 
 
 
 
 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), (у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), чл. 37. Правилника о  ближем уређивању поступка јавне 
набавке и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 04/2019, 04 број 118-
3/19 од 19.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 04 број 118-4/19 
од 19.03.2019. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

за јавну набавку мале вредности услуга – израда пројекта рестаурације и конзервације 
фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај,  

ЈНМВ бр. 04/2019 
 
Конкурсна документација садржи:  

Поглавље  Назив поглавља  
 

Страна 

I  Општи подаци о јавној набавци  3 
II  Подаци о  предмету јавне набавке  3 

 
III  

Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис услуга.  

4 
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова  

9 

 
V 

Изјава у складу са чланом 75. Став 2. Закона о 
јавним набакама 

14 

VI  Упутство понуђачима како да сачине понуду  15 

VII  Образац понуде  21 
VIII  Модел уговора  25 
IX  Образац трошкова припреме понуде  29 

X  Образац изјаве о независној понуди  30 

XI Списак зграда коју/е користи/е установа/е 
културе 

31 

XII Потврда 32 

  



 
 
 
 
 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и други закони и прописи који ће 
се примењивати у поступку јавне набавке:  

- Закон о планирању и изградњи,   
- Закон о облигационим односима,   
- Закон о општем управном поступку.  

 
2. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке ЈНМВ број 04/2019 су услуге – израда пројекта рестаурације и конзервације 
фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај 
 
Ознака из ОРН: 71220000–Услуге пројектовања у архитектури 
 
3. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 
 Не спроводи се резервисана јавна набавка.  
 
4. Контакт (лице или служба)   
Лице за контакт: Мирослав Ђуђар,  Е - mail адреса: miroslav.djudjar@mij.rs  

 
 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 04/2019 су услуге – израда пројекта рестаурације и конзервације 
фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај 

 
2.Партије 
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА 
 

 
Пројектни задатак 

за израду пројекта рестаурације и конзервације фасада и припадајућих 
платоа зграде Музеј 25. мај  

 
 
 
Грађевина, назив и адреса: 
Музеј 25. мај, ул. Михаила Мике Јанковића бр.6, Београд 
 
Врста културног добра: 
Редак архитектонски објекат потпуно очуване оригиналне функције и наменске архитектуре из 
периода социјалистичке Југославије (послератне архитектуре Београда и Југославије). 
 
Власништво: 
Државно, корисник Музеј Југославије, Београд 
 
Тренутна функција:   
Установа културе - музеј, део музејског комплекса Музеја Југославије ( један од четири објекта). 
Зграда намењена тематским/повременим изложбама.  
 
Одговорни органи: 
Република Србија, Министарство културе и информисања 
Музеј Југославије, Београд 
 
Законска заштита / ограничења: 
Поштовање сложених процедура у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Законом о културним добрима 
(„Сл.гласник РС", бр.71/1994). 
 
Преглед физичког стања: 
Извештај о стању објекта урађен је 2017. године. 
 
Стање:  
Због лошег стања узрокованог дугогодишњом експлоатацијом без одговарајућег одржавања, 2016. 
одине урађен је елаборат Извештај о стању Музеја 25.мај, у оквиру комплексаМузеја историје 
Југославије, који фасаду акцентује као један од најугороженијих сегмената објекта. 
 
 
Радови на Музеју који су већ спроведени:  

- Санација електроенергетских инсталација  десном делу приземља и делу спрата,  2012. 
године; 

- Санација термотехничких инсалација са пратећим електромоторним разводом,  2018. 
године. 
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Радови у току: 
- Радови на текућем одржавању, санацији и адаптацији ентеријера 

 
 
Рањивост / процена ризика: 
Музејски фонд смештен је објекту. Музејски комплекс је отворен током радова за посетиоце. 
 
Изградња: 1961/62. година 
 
Пројектант: архитекта Михаило Мика Јанковић 
 
Основни задатак:  

- Очувати споменичку аутентичност, вредност и значај Музеја 25. мај, његов архитектонски, 
културно-историјски и друштвени аспект; 

- Очувати изворни изглед спољашње архитектуре, хоризонталног и вертикалног габарита, 
свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних 
карактеристика; 

- Очувати стање мозаичких композиција (на фасади и у фонтани). 
 
Значај: 
Поред јединствених архитектонских особености, споменик културе као доминантан визуелни 
мотив овог дела града поседује и изузетну урбанистичку вредност. Однос између архитектонског 
решења објекта и његовог непосредног окружења са посебним природним, и ликовним 
вредностима, чине га једним од најпрепознатљивијих културних предела у Београду. Заједно са 
музејским комплексом којем данас припада представља позорницу важних политичких и 
историјских догађаја и место кроз које су, у другој половини XX века, прошле најважније личности 
и државници света. Вредност и значај музејског фонда који се у споменику културе чува, баштини 
и негује, одавно је препозната у знатно ширим од регионалних оквира, са више десетина хиљада 
предмета. 
 
Заштита: 
Зграда Музеј 25. мај ужива статус претходне заштите у оквиру целине „Топчидерско брдо и 
Дедиње“ , а у складу са Законом о културним добрима („Сл.гласник РС“ брт. 71/94, 52/11 – 
др.закон и 99/11 – др.закон), евиденциони лист. Бр. 7.18 од 25.12.2017. године. 
 
У складу са Законом о културним добрима, израђен је предлог Одлуке о утврђивању Музеја 25. 
мај за споменик културе и предат надлежном заводу за заштиту споменика културе. 
 
 
Опис: 
Зграда Музеј 25. мај, које и после више од пола века и даље има доминантну позицију на 
узвишењу између Дедиња и Топчидерског брда, према архитектонској форми и техничко-
технолошким карактеристикама, може се сврстати у изразите представнике интернационалног 
стила. У домаћим стручним круговима овај период се назива и периодом „високе модерне“ у 
којем зграде, захваљујући технолошком напретку и примени нових метода у изградњи, имају 
елегантније изведене архитектонске елементе: танке конструктивне (плоче, греде и стубове) 
изливене у армираном и пренапрегнутом бетону који аутору дају могућност поигравања у 
обликовању. Музеј 25. мај је један од ретких примера тоталдизајна у архитектури Београда у 
коме је подједнака пажња посвећена како репрезентативном спољашњем изгледу објекта, тако и 
модерном уређењу ентеријера. 
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Аутор вешто барата и материјалима на фасади, тако што захваљујући примени скелетног 
конструктивног система повлачи фасаду приземља и формира дубоку сенку, а затим користи белу 
мермерну облогу да истакне основне конструктивне елементе – стубове, међуспратну и кровну 
таваницу, док је фасада изложбеног дела на спрату изведена у тада новом систему алуминијумске 
зид-завесе, којим се формира ефекат транспарентности објекта, чиме до изражаја долази 
централно позиционирани фасадни мозаик. На тај начин се постиже више ефеката, који у 
зависности од положаја посетиоца/посматрача остављају визуелно упечатљив - али опет - утисак 
одмерености и ненаметљивости. У контексту шире урбанистичке диспозиције, спрат објекта је 
видљив у ширем окружењу захваљујући конфигурацији терена и промишљеном позиционирању 
објекта, као и мозаику који је визуелно истакнут као доминантни композициони елемент.  
 
У непосредној близини објекта примарни елементи архитектонског обликовања, композиција 
маса и елементи композиције партера диктирају перцепцију посетиоца – приступне стазе, 
фонтана и зеленило наглашавају централну позицију објекта на парцели; мермером обложена 
међуспратна и кровна конструкција и мозаик долазе до изражаја док се остатак објекта утапа у 
окружење захваљујући компоновању етажа и примени одговарајућих материјала. Истовремено, 
долазе до изражаја и секундарни елементи композиције – стаклено и алуминијумско фасадно 
платно и парапети у камену тамнијих сиво-беж тонова. 
 
Поред Михаила Јанковића, главног архитекте објекта, на уређењу спољашње фасаде, делова 
ентеријера и музејској поставци, били су ангажовани најпознатији југословенски ликовни и 
примењени уметници. Мозаик на фасади, дело је Бошка Карановића (1924-2009), професора 
Академије за ликовне уметности у Београду и родоначелника модерне графике у Србији. Мозаик 
у фонтани иза Музеја, на јужној страни, у правоугаоној фонтани димензија 340x585 cm, дело је 
аутора Миодрага Рогића (1932), вајара и графичара. 
 
 
Технички захтеви за новопројектовано стање:  
 
Фасаде: 

- Приликом пројектовања поштовати услове Завода за заштиту споменика културе града 
Београда за рестаурацију и конзервацију фасаде Музеја 25. мај, а у складу са чланом 36. Закона о 
културним добрима ("Сл.гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон) и 
чланом 2. тачка 37. Закона о планирању и изградњи  („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009  
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 12/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 32/2014 и 83/2018); 

- Пројектом предвидети рестаруацију и конзервацију плоча од природног камена на фасади, 
са заменом јако оштећених и-или недостајућих у свему према аутентичним;  

- Пројектом предвити рестаурацију и конзервацију површина фасадног платна изведених у 
вештачком камену пројектовати у свему према постојећем (уз предходну анализу и испитивање 
истих); 

- Пројектом предвидети комплетну замену застора од стакла са прецизираним 
алуминијумским профилима према аутентичној рамовској подели  са избором најоптималнијег 
решења новим засторима, као и избора оптималне додатне изолације објекта у циљу 
остваривања најквалитетнијег излагања, контроле сунца, инфилтрације, кондезације, к- вредности 
као и оптималне енергетске уштеде и ефикасности објекта; 
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- Пројектом предвидети контролу сунчевог зрачења кроз прозоре која је неопходна због 
изложбених експоната, одсјаја као и дотока топлоте, са исказаним очекиваним коефицијентима и 
параметрима који су оптимални за ову врсту објеката; 

 
- Пројектом предвидети рестаурацију и конзервацију постојећег мозаика на фасади и 

мозаика у фонтани на јужној страни објекта; 

- Пројекат реконструкције фасада ускладити у детаљима са постојећим пројектом санације и 
адаптације објекта и предвиђеним решењима громобранске заштите и њиме предвиђене додатне 
унутрашње и кровне изолације објекта. 

- Декоративно фасадно осветљење предвидети тако да истакне значај и 
монументалност објекта. 
 
 
Наткривени и објекту припадајући платои:  

- Пројектом предвидети рестаурацију и конзервација застора од камених плоча на платоима 
који припадају објекту, са комплетним претресањем истих, реконструкцијом и санацијом подлоге 
застора и враћањем аутентичних плоча застора као и уградња нових, на местима недостајућих или 
плоча са великим оштећењима, у свему према постојећим.  

 
- Пројекат рестаурације и конзервације фасаде, поред графичке и текстуалне документације 

мора да садржи детаљан и квалитетан предмер и предрачун радова, графичку и текстуалну 
документацију. 

 
- Описи свих позиција радова треба прецизно да дефинишу начин извођења радова, 

техничке карактеристике материјала, све припремне радове и све завршне радове који су 
неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово оптимално функционисање према 
савременим стандардима за објекте предметне намене;  

 
- Графичка документација треба да буде урађена у складу са чланом 43. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/15 и 58/16); 

 
- На пројекат рестаурације и конзервације фасаде Музеја 25 мај прибавити сагласност 

Завода за заштиту споменика културе града Београда; 
 
- Пројекат, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилникoм о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", број 113/15) предати 
надлежном органу – Секретаријату за урбанизам града Београда ради прибављања решења о 
одобрењу за извођење радова на рестаурацији и конзервацији фасада Музеја 25.мај и 
припадајућих платоа. 

 
- Техничку документацију Наручиоцу доставити у дигиталном облику (у PDF и DWG формату) 

потписану и печатирану од стране одговорних пројектаната у складу са Законом о планирању и 
изградњи и Обједињеном процедуром, као и у папирној форми у 3 (три) примерка. 
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Површине  
 
Јужна фасада   - 401 m2 
Источна фасада    - 395 m2 
Северна фасада    - 652 m2 
Западна фасада     - 400 m2 
Основа крова    - 240 m2   
Плафон надстрешнице Пр. - 470 m2   
Плафон надстрешнице Сп. - 170 m2  
 
Укупно фасаде             2.728 m2 
 
Плато - приземље   - 470 m2  
Плато - спрат    -  199 m2 
 
Укупно платои        669 m2 
 
 
Рок за израду пројекта: 60 радних дана за предају пројекта наручиоцу 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗАКОНА  
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

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

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) Закона);  

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) 
Закона); 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:   

1) Кадровски капацитет:  
Да понуђач има запосленог или радно ангажованог:  
- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом  300 - Одговорног 

пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација 
водоворада и канализације; 

 
2) Пословни капацитет:  
- да је пројектни биро/пројектант у последњих 5 година пројектовао и реализовао пројекат 

реконструкције зграде коју користи установа културе, а која је утврђена за споменик културе 
- да је површина реконструисаног споменика културе из претходног става већа од 4.000 m2 

БРГП 
- да одговорни пројектант поседује искуство у извођењу радова у смислу руковођења 

радовима или пројектантског надзора 
 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.   
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Додатне услове понуђач испуњава достављањем уз понуду:  
 

1.  Кадровски капацитет:   
- копија М обрасца (изузев уколико је Одговорни пројектант власник предузетничке радње) 
- копија Уговора о раду или рaдном ангажовању, (изузев уколико је Одговорни пројектант 

власник предузетничке радње) 
- копија лиценце; 
2. Пословни капацитет:  
- За алинеје 1 и 2, додатних услова пословног капацитета, понуђач је дужан да уз понуду 

достави потписан и оверен списак зграда коју користи/е установа/е културе (Образац XI),   
- За алинеју 3, додатних услова пословног капацитета, понуђач је дужан да уз понуду 

достави потписану и оверену потврду инвеститора да одговорни пројектант поседује искуство у 
извођењу радова у смислу руковођења радовима или пројектантског надзора (Образац XII). 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.   
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова.  
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа.  
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.  
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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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу  
    
  

И З Ј А В У 
 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке услуга – израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и припадајућих 
платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 испуњава све услове из члана 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач 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 понуда.  
 
 
 
 
    Место:_____________                                                                         Понуђач: 
   Датум:_____________                         М.П.                        _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ   ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу  
   
   
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке услуга - израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и 
припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019  испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
 
 
 
              Место:_____________                                                                       Подизвођач: 
              Датум:_____________                         М.П.                          _____________________ 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.   
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V  ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку услуга - израда 
пројекта рестаурације и конзервације фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, 
ЈНМВ бр. 04/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
У _____________________                     Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                М.П.                    ________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.   
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: Музеј Југославије, Београд, Михаила Мике Јанковића 6 у Београду, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – израда пројекта рестаурације и конзервације 
фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда 
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.03.2019.  године до 
10 часова. Отварање понуда је 29.03.2019. године у 10,30 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.   
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама  
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музеј Југославије, Београд, 
Михаила Мике Јанковића 6, у Београду, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку услуга - израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и 
припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и 
припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
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„Опозив понуде за јавну набавку услуга – израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и 
припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – израда пројекта рестаурације и 
конзервације фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, 
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.   
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира 
на број подизвођача.   
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова.  
 
8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
Понуду може поднети група понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:   
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, и  
• опис 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 
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 
изјаве из поглавља IV одељак 3.).  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.   
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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.  
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ  
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
30% аванс у року од 7 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. 
60% у року од 7 дана након предаје пројекта у обједињену процедуру. 
10% у року од 7 дана након усвајања пројекта од стране надлежних институција. 
Рокови се примењују од момента уредно предатог рачуна наручиоцу и регистровања рачуна у 
Централном регистру фактура. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека 
рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 
рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  
 
9.3. Други захтев 
Понуђач наводи цену у динарима без и са пдв-ом ( у обрасцу понуде).  
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  
ЦЕНА У ПОНУДИ  
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
У цену је урачунато све што је наведено по техничкој спецификацији.  
Цена је фиксна и не може се мењати.   
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 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.  
 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде.  
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 
 Попнуђач за неиспуњење обавеза одговара према позитивним законским прописима Р. Србије. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail: miroslav.djudjar@mij.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.   
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.   
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ  бр. 04/2019”.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда 
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.   
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.   
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.  
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И  
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).   
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.   
 



                   Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2019                         19/ 32 
 

 

16.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА  
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 
је дау тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства 
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ  
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 
ИСТОМ  
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА   
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве из поглавља V).  
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ  
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
ПОНУЂАЧА   
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.   
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
miroslav.djudjar@mij.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
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може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом 
за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и  
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  закона  указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.   
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.   
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.   
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; 
број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту, корисник: Буџет 
Републике Србије).   
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.   
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - израда пројекта 
рестаурације и конзервације фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 
04/2019 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО   

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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



                   Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2019                         22/ 32 
 

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
  

1
  

 Назив подизвођача:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

  Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2
  

 Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  

 
 

 Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

  Име особе за контакт:  

  Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
  

1
  

Назив  учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
2
  

Назив  учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
3
  

Назив  учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуга – израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и 
припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања  
 

 
Дефинисан у делу VI тачка 9. 

 
Рок важења понуде  
 

 

 
 
           Датум                          Понуђач  

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

 
 
 

УГОВОР О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА РЕСТАУРАЦИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ ФАСАДА И ПРИПАДАЈУЋИХ 
ПЛАТОА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА 25. МАЈ 

 
 
 
Закључен између: 
Наручиоца МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЕОГРАД, са седиштем у Београду, Михаила Мике Јанковића 6,  
ПИБ: 10287514, Матични број: 17156390, Број рачуна: 840-829664-59, 011/3671-485,  
кога заступа мр Неда Кнежевић,  директорка (у даљем тексту: Наручилац)  
и  
Извршиоца ........................................................... са седиштем у ............................, улица  
................................... 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................  
Број рачуна: ............................................  
Назив банке:......................................, Телефон:............................Телефакс:  
кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Извршилац),  
 
Основ уговора:  
ЈНМВ Број: 04/2019.  
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................  
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................  
 
Изврилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Група понуђача:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет уговора су услуге:  
Израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. 
мај, ЈНМВ бр. 04/2019, као и друге радње у складу са конкурсном документацијом и понудом 
Извршиоца бр. _____  од  _________.године, које су саставни део овог уговора.  

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 
Члан 2. 

  
Извршилац се обавезује да за израду пројектне документације из члана 1. овог Уговора, уколико 
извршилац није уједно и одговорни пројектант, Решењем одреди одговорног пројектанта, који 
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испуњава услове предвиђене законом и конкурсном документацијом  за одговорног пројектанта и 
за њега достави одговарајућу лиценцу. 
Решење о именовању одговорног пројектаната, као и лиценца, чине саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да ће израду пројектне документације из члана 1. овог Уговора вршити у 
свему према Пројектном задатку. 
Извршилац се обавезује да ће пројектну документацију из члана 1. овог Уговора израдити у складу 
са, утврђеним стандардима, важећим прописима и техничким нормативима који третирају ову 
проблематику.  
Пројектна документација из члана 1. овог Уговора, мора бити комплетна, са свим потребним 
прилозима. 
 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да ће техничку документацију из члана 1. овог Уговора испоручити 
Наручиоцу у 3 истоветна примерка и једном примерку у дигиталном облику. 
Извршилац је дужан да изради и испоручи Наручиоцу, на његов захтев, потребан број додатних 
примерака, што ће се посебно обрачунати у складу са ценовником Извршиоца за ову врсту посла. 
 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да пројектну документацију из члана 1. овог Уговора изради и преда 
Наручиоцу, у року од 60 дана од дана потписивања овог Уговора.  
 

Члан 6. 
Извршилац има право да тражи продужење рока из члана 5. овог Уговора, у случају када наступе 
промењене околности или неиспуњења обавеза од стране Наручиоца, због којих је Извршилац 
био спречен да изради пројектну документацију из члана 1. овог Уговора. 
У том случају, рок за израду може се продужити анексом овог Уговора, за онолико времена, 
колико је трајала сметња из става 1. овог члана. 
 

Члан 7. 
Извршилац је дужан да за неоправдано кашњење у извршењу уговорених обавеза, плати 
Наручиоцу, на име уговорне казне 0,5% од укупне вредности овог Уговора, за сваки дан 
закашњења. 
Укупно обрачуната уговорна казна не може прећи износ од 5% од укупне вредности овог Уговора. 
Ако Наручилац, претрпи штету због закашњења Извршиоца у извршењу уговорених обавеза, која 
прелази износ уговорне казне, има право да тражи плаћање уговорне казне и разлике, од износа 
уговорне казне до највишег износа стварне штете до којег Извршилац одговара, у складу са 
одредбама овог Уговора. 
 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да Извршиоцу, у циљу израде пројектне документације из члана 1. овог 
Уговора, обезбеди несметан приступ, као и увид у одговарајућу техничку документацију. 
 

Члан 9. 

Укупна уговорена цена за израду пројектне документације из члана 1. овог Уговора износи 
_____________________ (словима: _________________________________ динара са ПДВ-ом.  
Уговорена цена је фиксна тј. не може се мењати и обухвата све трошкове, односно трошкове 
израде пројектне документације из члана 1. овог Уговора, трошкове умножавања исте у 
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потребном броју примерака, као и све друге трошкове и издатке које сноси Извршилац, како би у 
потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе. 
 

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да износ уговорене цене из члана 9. став 1. овог Уговора, уплати 
Извршиоцу, на рачун број _________________________________, који се води код 
_________________, на следећи начин: 
30% аванс у року од 7 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. 
60% у року од 7 дана након предаје пројекта у Обједињену процедуру. 
10% у року од 7 дана након усвајања пројекта од стране надлежних институција. 
Рокови се примењују од момента уредно предатог рачуна наручиоцу и регистровања рачуна у 
Централном регистру фактура. 

 
Члан 11. 

Пројектну документацију из члана 1. овог Уговора, након предаје Наручиоцу а пре предаје у 
Обједињену процедуру, прегледаће Наручилац. 
Извршилац је обавезан да у року од 7 дана поступи по свим евентуалним примедбама Наручиоца 
и без посебне накнаде отклони евентуалне недостатке на које му исти укаже. 
Након отклањања евентуалних недостатака, Извршилац пројектну документацију поново предаје 
Наручиоцу на преглед, који има право да поново поступи у складу са ставовима 1. и 2. овог члана 
или да да сагласност за предају пројекта у Обједињену процедуру најдже у року од 10 дана. 
Извршилац може да одбије да то учини али у том случају Наручиоцу припада, по његовом избору, 
право на снижење цене уговорених услуга или на раскид уговора, као и право на накнаду штете.    
Наручилац има право из претходног става и у случају ако Извршилац недостатке не отклони у 
накнадно одређеном року. 
Након окончане Обједињене процедуре и плаћања уговорених услуга Извршиоцу, власник 
пројекта је Наручилац. 

 
Члан 12. 

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор уколико се друга страна не придржава 
одредаба Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да Уговор престаје да важи: 

- споразумом уговорних страна, 
- једностраним отказом од стране било које уговорне стране, без обавезе навођења 
разлога и са отказним роком од 15 дана. 
Сву штету која настане раскидом овог Уговора сноси она уговорна страна која је скривила раскид 
Уговора. 
 

Члан 13. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна. 
Измене и допуне овог Уговора су пуноважне искључиво ако су састављене у форми анекса Уговора 
и ако су анекс Уговора потписале обе уговорне стране. 
 

Члан 14. 
За све што није регулисано овим Уговором, премењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, Закона о планирању и изградњи као и других важећих прописа, који регулишу ову 
материју. 
 

Члан 15. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају споразумно.  
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Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду. 
 

 
Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 17. 
Овај Уговор је састављен у 4 истоветна примерка, од којих по 2 примерка задржава свака уговорна 
страна. 
 
 
 
 
 
 
За ИЗВРШИОЦА                                                        За НАРУЧИОЦА     
                                                                                    
       
                                                                                                                                      мр Неда Кнежевић 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА  
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

       Датум:                    М.П.  Потпис понуђача  

__________________________                                          _______________________________   
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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 мале вредности услуга - израда пројекта рестаурације и конзервације фасада и 
припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 Датум:  М.П.  Потпис понуђача  

____________________                                                                         _______________________________
   

 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2) Закона.   
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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XI  СПИСАК ЗГРАДА КОЈУ/Е КОРИСТИ/Е УСТАНОВА/Е КУЛТУРЕ 

 
 
 
 

Р. бр Зграда/објекат Пројектант 
Година 

завршетка 
пројекта 

Година 
реализације 

пројекта 

Споменик 
културе 
Да/Не 

Бруто 
грађевинска 

површина 
м2 

1             
2             
3             
4             

 
 
 
 
 

М.П. 
____________________________ 

потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Понуђач је дужан да попуни потпише и овери наведени списак 
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XII   ПОТВРДА 

 
 
 

 

Назив инвеститора 
 
 

Седиште: 
Општина:  Место: Улица и број: 
   

 

Матични број:  

ПИБ:  

Место и датум 
издавања потврде : 

 

 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) инвеститор издаје  
 

 
ПОТВРДУ да је одговорни пројектант 

 
 

_____________________________________________________________     (назив одговорног 
пројектанта) 

 
 
учествовао у извођењу радова у смислу руковођења радовима и/или пројектантског надзора на 
објекту __________________________________________ (навести назив и место објекта) 
 
 
 
 
Потврда се издаје на захтев одговорног пројектанта _______________________________________ 
ради учешћа у поступку јавне набавке услуга – израда пројекта рестаурације и конзервације 
фасада и припадајућих платоа зграде Музеја 25. мај, ЈНМВ бр. 04/2019 ради закључења уговора, 
за потребе Наручиоца МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД и у друге сврхе се не може користити.  
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:         
 
 
 
 
                          
                                                                                                   М.П.       Овлашћено лице инвеститора 
 
                                                                                                                       _____________________ 
 
 


