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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-

283/14 од 08.08.2014. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 08/14 

деловодни број Одлуке 04 - 399 од 04.11.2014, године, Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 08/14, деловодни број Решења 04 – 400 од 04.11.2014. године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда  

за јавну набавку добара– Закуп пословног простора 

Број јавне набавке  08/14 

Укупан број страна конкурсне документације: 29 

 

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, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV Техничка спецификација   7 
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
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услова 
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13 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

1.1 Подаци о наручиоцу: 

Наручилац:  Библиотека града Београда  

Адреса: Кнез Михаилова бр. 56, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs   

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 
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.  

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 

на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012) и позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2831/14 од 

08.08.2014. године. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 08/14 су добра – Закуп пословног простора. 

 

1.4 Није у питању резервисана јавна набавка 
 

1.5. Подаци о лицима којима се упућује позив за подношење понуде и разлози за 

упућивање позива тим лицима:  

Подаци о лицима којима се упућује позив за подношење понуде: 

1. За партију бр. 1 - Понуђач – ЈП „Пословни простор Нови Београд“, Јурија Гагарина бр. 

221, Нови Београд; 

2. За партију бр. 2 - Понуђач – ЈП „Пословни простор Нови Београд“, Јурија Гагарина бр. 

221, Нови Београд; 

3. За партију бр. 3 - Понуђач – ЈП „Пословни простор Нови Београд“, Јурија Гагарина бр. 

221, Нови Београд; 

4. За партију бр. 4 - Понуђач – Производно трговинско предузеће Амбар д.о.о. Сурчин, 

Браће Пухаловић бр. 27. 

Разлози за упућивање позива напред наведеним лицима: 

Библиотека града Београда обавља своју делатност у пословном простору  наведених лица 

дуги низ година. Примена неке друге врсте поступка јавне набавке представљала би 

специфичну ситуацију, изискивала би додатне трошкове, с обзиром да би реализација 

уговора о закупу стварала додатне трошкове услед мењања локације, прилагођавања 

ентеријера конкретној делатности ( селидба библиотечког намештаја, библиотечке грађе, 

ангажовање посебних возила за транспорт наведених добара....). Поред наведених 

трошкова дошло би и до знатног смањења прилива новчаних средстава од чланарина, казни 

за прекорачење рока због невраћања књига у уговореном року, обзиром да због 

привременог затварања (због селидбе) билиотеке не би радиле одређен временски период. 

Посебно треба истаћи и чињеницу да би сваки улазак у други простор пореметио устаљену 

мрежу библиотечких простора (огранака) и изазвао велико  негодовање тј. незадовољство 

http://www.bgb.rs/
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корисника због вишегодишњих (вишедеценијских) навика за задовољавање културних 

потреба. 

 

1.6 Контакти: 
Лице за контакт: Славица Јанковић, Сања Југовић 

Е - mail адреса:  javne.nabavke@bgb.rs , бр. факса 011 2024 094 сваког радног дана (понедељак 

– петак), у периоду од 08.00 до 16.00 часова. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке бр. 08/14 су добра – Закуп пословног простора, назив и ознака из 

општег речника набавке: РА 02 - закуп. 

 

2.2 Партије: 

Предметна јавна набавка је обликована  у четири партије и то:  

 

Број партије Опис партије Назив и ознака из општег 

речника набавке 

Партија 1 Закуп пословног простора у улици 

Милутина Миланковића бр. 34, Нови 

Београд 

РА 02 - закуп 

Партија 2 Закуп пословног простора у улици 

Народних хероја бр.42, Нови Београд 
РА 02 - закуп 

Партија 3 Закуп пословног простора у улици 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 44, Нови 

Београд 

РА 02 - закуп 

Партија 4 Закуп пословног простора у улици  

Браће Пухаловић бр.27, Сурчин 
РА 02 - закуп 

 

2. 3. Врста оквирног споразума 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА,   ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ.  
 

3.1 Врста добара:  

Закуп пословног простора.  

 

3.2 Техничке карактеристике:  

Техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу IV 

конкурсне документације.  

 

3.3 Квалитет:  

У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV конкурсне 

документације).  

 

3.4 Опис добара:  

У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV конкурсне 

документације).  

 

3.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV конкурсне 

документације).  

 

3.6 Трајање закупа:  

У складу са понудом.  

 

3.7 Место закупа:  

 

Партија 1 Милутина Миланковића бр. 34, Нови Београд 

Партија 2 Народних хероја бр. 42, Нови Београд 

Партија 3 Булевар Зорана Ђинђића бр. 44, Нови Београд 

Партија 4 Браће Пухаловић бр. 27, Сурчин 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 

Парија 1 

 Пословни простор се налази на адреси: Милутина Миланковића бр. 34, Нови 

Београд 

 Површина простора: 37 m2 

 Период закључења уговора:  Годину дана 

Парија 2 

 Пословни простор се налази на адреси: Народних хероја бр. 42, Нови Београд 

 Површина простора: 66 m2 

 Период закључења уговора:  Годину дана 

Парија 3 

 Пословни простор се налази на адреси: Булевар Зорана Ђинђића бр. 44, Нови 

Београд 

 Површина простора: 47 m2 

 Период закључења уговора:  Годину дана 

Парија 4 

 Пословни простор се налази на адреси: Браће Пухаловић бр. 27, Сурчин 

 Површина простора: 43,20 m2  + 44 m2 наткривене терасе 

између локала 

 Период закључења уговора:  Годину дана 

 

 

Праћење реализације уговора: 

За потребе комуникације на оперативном нивоу, Понуђач и Наручилац ће у року од 

најдуже  5 (пет)  дана од дана закључења уговора, именовати лица која ће бити овлашћена 

за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање уговора.  
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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 
 

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

ЗАКОНА 

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

4) 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); 

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 гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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: 

Додатни услови у предметном поступку јавне набавке нису предвиђени. 
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

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

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује: 

 

1) Испуњеност условa из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V- 5.3.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

 

2) Испуњеност условa из члана 75. став 2. Закона достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу V – 5.3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

став 2. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјавe о  испуњености услова морају да буду потписане од стране овлашћених лица 

понуђача и оверене печатом. Уколико Изјаве потписује лице које није уписано у регистар 

као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац може од понуђача да 

захтева 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 пет 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 

(изјава дата у слободној форми)  на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 

доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни (изјава дата у слободној 

форми са тачним навођењем који тражени подаци у оквиру услова из конкурсне 

документације на којој интернет страници су доступни), уколико на тај начин жели да 

докаже испуњеност услова 

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује 

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за 

регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у 

Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона. 

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе  да се налази у регистру 

понуђача који води агенција за привредне регистре, уколико на тај начин жели да докаже 

испуњеност услова из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) Закона. 
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Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да 

ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. 

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. 

  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 понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року. 

 Aко 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. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН број 08/14 – Добра - Закуп пословног 

простора 

 

11/29 

  

 

 

 

5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  У У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

 

 

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 добара, број 08/14 – Закуп пословног простора, 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) 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,  нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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

објаве позива за подношење понуде; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 

територији); 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

 

 

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 добара, број 08/14 – Закуп пословног простора,  

испуњава  услов из чл. 75. став 2. Закона, односно услов дефинисан конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

интелектуалне својине; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 
 

По окончању поступка отварања понуде, уколико поднета понуда испуњава све 

захтеве из конкурсне документације,  приступити ће се поступку преговарања.  

Елементи уговора о којима ће се преговарати је укупна понуђена цена. 

Преговарање са понуђачима  обавиће се у једном кругу, појединачно са сваким 

понуђачем дана 14.11.2014. године, почев од 13.30 часова,  у просторијама наручиоца: 

Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56 у Београду. 

Поступку преговарања може приступити овлашћени представник понуђача са 

пуномоћјем у коме мора бити наведено да је овлашћен да у име и за рачун понуђача 

предузима све радње у поступку преговарања, са клаузулом да може: 

  понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди за јавну 

набавку бр. 08/14, 

 потписати  -  потврдити исправку рачунске грешке. 

Пуномоћје мора обавезно да има, датум  и потпис овлашћеног лица и печат 

понуђача. 

Пре почетка поступка преговарања, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку преговарања дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја на основу којих ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку преговарања.  

Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити полазећи од 

тога да је јединична цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна цена подложна 

исправци. 

Пре почетка поступка преговарања, Комисија за јавну набавку ће позвати 

овлашћеног представника понуђача да потписом потврди пристанак на евентуално 

извршену исправку. Ово ће се констатовати у записнику о преговарању. 

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку. 

Председник Комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком 

преговарања и правилима поступка. 

Поступак преговарања ће се обавити на начин што ће се  овлашћени представник 

понуђача усмено изјаснити да ли остаје при понуђеној цени из понуде или је спреман да 

исту умањи. 

У поступку преговарања не може се понудити већа цена од цене исказане у 

достављеној понуди. 

Понуђач, уколико мења вредност понуде, дужан је да у року који му одреди 

наручилац достави допуну понуде којим ће потврдити измењене вредности понуде 

евидентиране у записнику о преговарању.  

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

Наручилац ће водити записник о преговарању. 

Наручилац је дужан да у поступку преговарања обезбеди да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

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.  

 

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку добара – Закуп пословног простора,  

Број јавне набавке  08/14,  Број партије______   -  

НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.11.2014. године до 12.00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 

  Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, 

вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, иста се неће отварати и биће враћена подносиоцу. 

Понуда мора да садржи: 

 

Р. Бр. Документација 

1. Све доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. Закона, наведене и 

описане у делу Конкурсне документације „Упутство како се доказује испуњеност 

услова“ (поглавље V Конкурсне документације); 

2. Образац понуде за сваку партију појединачно (поглавље VIII); 

3. Образац изјаве о трошковима понуде за сваку партију појединачно  (напомена: ова 

изјава није обавезна) (поглавље X) ; 

4. Образац изјаве о независној понуди за сваку партију појединачно (поглавље XI);  

 

Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.  
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање  понуђача исте 

потписује и печатом оверава. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар 

као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у четири партије. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне 

партије, понуда се одбија као неприхватљива.  

Свака партија ће може бити предмет посебног уговора.  

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

Доказе из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије, а за сваку партију појединачно за коју даје 

понуду понуђач мора да достави: 

- Образац понуде,  

- Образац изјаве о независној понуди, 

- Образац изјаве о трошковима понуде. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку добара -  Закуп пословног простора, број јавне набавке 

08/14, Број партије______  - НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.11.2014. године до 12.00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца: Библиотека града  Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, закључно са 

14.11.2014. године до 12.00 часова.  

 

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана 14.11.2014. године у  12.30 часова на адреси наручиоца: Библиотека града 
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Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну 

јавну набавку.  

 

7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПОСТУПКУ ПРЕГОВАРАЊА 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници 

понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда. 

Поступку преговарања може приступити овлашћени представник понуђача са 

пуномоћјем у коме мора бити наведено да је овлашћен да у име и за рачун понуђача 

предузима све радње у поступку преговарања, са клаузулом да може: 

 понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди за јавну 

набавку бр. 08/14, 

 потписати  - потврдити исправку рачунске грешке. 

Пуномоћје мора обавезно да има, датум  и потпис овлашћеног лица и печат 

понуђача. 

Пре почетка поступка преговарања, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку преговарања дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја на основу којих ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку преговарања.  

 

8. КОНТАКТ 

Е - mail адреса: javne.nabavke@bgb.rs 

 

9. 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: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Закуп пословног простора, број јавне 

набавке 08/14 , Број партије _____ - НЕ ОТВАРАТИ” 

 или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара -  Закуп пословног простора, број јавне 

набавке 08/14 , Број партије _____  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Закуп пословног простора, број јавне набавке 

08/14 , Број партије _____  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Закуп пословног простора, број 

јавне набавке 08/14 , Број партије _____  - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

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

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
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10. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
У предметном поступку није утврђена могућност за учествовање у заједничкој 

понуди или као подизвођач.  

 

11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Како понуђачу није дозвољено да извршење предметне набавке делимично повери 

подизвођачу, то се и не доказује испуњеност услова од стране подизвођача. 

 

12. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
Понуду не може поднети група понуђача, па се и не доказује испуњеност услова у 

заједничкој понуди. 

 

13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
Начин плаћања: месечно, по истеку месеца за закуп пословног простора. Рок 

плаћања је 45 календарских дана рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна. 

Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди 

авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

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. 

 

14. 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.   

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

складу са чланом 92. Закона.  

 

15. 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 У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Позив за подношење понуда  није објављена на страном језику. 

 

16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Понуђач може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Библиотека 

града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, путем електронске поште на e-mail 

адресу:  javne.nabavke@bgb.rs  или факсом на број 011 2024 094 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће понуђачу 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 за јавну набавку добара – 

Закуп пословног простора,  број јавне набавке 08/14”. 

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. 

 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача.(члан 93. 

Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача.  

  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.  

 

19. 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 да у 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%, од 
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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. 

 

20. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

По окончању поступка отварања понуде, уколико поднета понуда испуњава све 

захтеве из конкурсне документације,  приступити ће се поступку преговарања.  

Елементи уговора о којима ће се преговарати је укупна понуђена цена. 

Преговарање са понуђачима  обавиће се у једном кругу, појединачно са сваким 

понуђачем дана 14.11.2014. године, почев од 13.30 часова,  у просторијама наручиоца: 

Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56 у Београду. 

Поступку преговарања може приступити овлашћени представник понуђача са 

пуномоћјем у коме мора бити наведено да је овлашћен да у име и за рачун понуђача 

предузима све радње у поступку преговарања, са клаузулом да може: 

  понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди за јавну набавку бр. 

08/14, 

 Потписати - потврдити исправку рачунске грешке. 

Пуномоћје мора обавезно да има, датум  и потпис овлашћеног лица и печат 

понуђача. 

Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити полазећи од 

тога да је јединична цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна цена подложна 

исправци. 

Пре почетка поступка преговарања, Комисија за јавну набавку ће позвати 

овлашћеног представника понуђача да потписом потврди пристанак на евентуално 

извршену исправку. Ово ће се констатовати у записнику о преговарању. 

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку. 

Председник Комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком 

преговарања и правилима поступка. 

Поступак преговарања ће се обавити на начин што ће се  овлашћени представник 

понуђача усмено изјаснити да ли остаје при понуђеној цени из понуде или је спреман да 

исту умањи. 

У поступку преговарања не може се понудити већа цена од цене исказане у 

достављеној понуди. 

Понуђач, уколико мења вредност понуде, дужан је да у року који му одреди 

наручилац достави допуну понуде којим ће потврдити измењене вредности понуде 

евидентиране у записнику о преговарању.  

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

Наручилац ће водити записник о преговарању. 

Наручилац је дужан да у поступку преговарања обезбеди да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 
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21. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
Како је поступак преговарачки са једним понуђачем, у предметном поступку се неће 

примењивати критеријуми за рангирање понуда.   

 

22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Како је поступак преговарачки са једним понуђачем, у предметном поступку се неће 

примењивати критеријуми за рангирање понуда.  

 

23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V 

конкурсне документације). 

 

24. 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. 

 

25. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@bgb.rs, факсом на број 011 2024 094 или препорученом пошиљком са 

повратницом, са навођењем броја партије за коју се исти подноси. Захтев за заштиту права 

се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац 

захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. 

У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја 

рока за подношење понуда.  

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања 

одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у 

преговарачком поступку. 

mailto:javne.nabavke@bgb.rs
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

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

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

поднео пре истека тог рока.  

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

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

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

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

Републике Србије).  

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

 

26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за јавну набавку добара –  

Закуп пословног простора за потребе Библиотеке града Београда 

број јавне набавке  08/14  

Партија бр. _______ 

 

 

 

Број понуде:_____________ 

Датум:____________ 

 

 

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  

 

 

Уписан у Регистар понуђача: ДА/НЕ (заокружити)                  
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Закуп пословног простора за потребе Библиотеке града Београда 

Број јавне набавке 08/14 

Партија број 1 

 

Р. 

Бр. 

 

Адреса објекта који је предмет 

закупа 

Површина у 

m2 

Цена 

закупнине 

по m2 без 

ПДВ-а 

Цена 

закупнине 

по m2 са 

ПДВ-ом 

Месечна 

закупнина 

без ПДВ-а 

Месечна 

закупнина 

са ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Милутина Миланковића бр. 34, 

Нови Београд 

37 m2       

 

Начин и рок плаћања: Месечно,  45 дана од дана  службеног пријема исправног рачуна; 

Рок важења понуде:  

(минимално 30 дана)  

________ дана од дана отварања понуда; 

Трајање закупа: Годину дана од дана закључења уговора; 

Рок за достављање рачуна: До ____ - ог дана у текућем  месецу за закуп пословног простора у 

претходном месецу; 

Уговорена цена закупа се не може мењати након закључења уговора и током целог периода трајања уговора. 

 

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.  
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Закуп пословног простора за потребе Библиотеке града Београда 

Број јавне набавке 08/14 

Партија број 2 

 

Р. 

Бр. 

 

Адреса објекта који је предмет 

закупа 

Површина у 

m2 

Цена 

закупнине 

по m2 без 

ПДВ-а 

Цена 

закупнине 

по m2 са 

ПДВ-ом 

Месечна 

закупнина 

без ПДВ-а 

Месечна 

закупнина 

са ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Народних хероја бр.42, Нови 

Београд 

66 m2       

 

Начин и рок плаћања: Месечно, 45 дана од дана  службеног пријема исправног рачуна; 

Рок важења понуде:  

(минимално 30 дана)  

________ дана од дана отварања понуда; 

Трајање закупа: Годину дана од дана закључења уговора; 

Рок за достављање рачуна: До ____ - ог дана у текућем  месецу за закуп пословног простора у 

претходном месецу; 

Уговорена цена закупа се не може мењати након закључења уговора и током целог периода трајања уговора. 

 

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.  
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Закуп пословног простора за потребе Библиотеке града Београда 

Број јавне набавке 08/14 

Партија број 3 

 

Р. 

Бр. 

 

Адреса објекта који је предмет 

закупа 

Површина у 

m2  

Цена 

закупнине 

по m2 без 

ПДВ-а 

Цена 

закупнине 

по m2 са 

ПДВ-ом 

Месечна 

закупнина 

без ПДВ-а 

Месечна 

закупнина 

са ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 

44, Нови Београд 

47 m2       

 

Начин и рок плаћања: Месечно, 45 дана од дана  службеног пријема исправног рачуна; 

Рок важења понуде:  

(минимално 30 дана)  

________ дана од дана отварања понуда; 

Трајање закупа: Годину дана од дана закључења уговора; 

Рок за достављање рачуна: До ____ - ог дана у текућем  месецу за закуп пословног простора у 

претходном месецу; 

Уговорена цена закупа се не може мењати након закључења уговора и током целог периода трајања уговора. 

 

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.  
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Закуп пословног простора за потребе Библиотеке града Београда 

Број јавне набавке 08/14 

Партија број 4 

 

Р. 

Бр. 

 

Адреса објекта који је предмет 

закупа 

Површина у 

m2 

Цена 

закупнине 

по m2 без 

ПДВ-а 

Цена 

закупнине 

по m2 са 

ПДВ-ом 

Месечна 

закупнина 

без ПДВ-а 

Месечна 

закупнина 

са ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

закупа за 

период 

једне 

године са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Браће Пухаловић бр. 27, 

Сурчин 

43,20 m2  + 

44 m2  

      

 

Начин и рок плаћања: Месечно, 45 дана од дана  службеног пријема исправног рачуна; 

Рок важења понуде:  

(минимално 30 дана)  

________ дана од дана отварања понуда; 

Трајање закупа: Годину дана од дана закључења уговора; 

Рок за достављање рачуна: До ____ - ог дана у текућем  месецу за закуп пословног простора у 

претходном месецу; 

Уговорена цена закупа се не може мењати након закључења уговора и током целог периода трајања уговора. 

 

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.  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи цена закупнине по m2 без ПДВ-а; 

 у колони 4. уписати колико износи цена закупнине по m2 са ПДВ-ом; 

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а закупнине за један месец. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом закупнине за један месец. 

 у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а закупнине за годину дана. 

 у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом закупнине за годину дана. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

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

____________________________________________________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 

набавку добара – Закуп пословног простора, бр. 08/14, број партије _____  како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС 

ТРОШКА У 

РСД без ПДВ 

-а 

ИЗНОС 

ТРОШКА У 

РСД са ПДВ-

ом 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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. 

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 29/2013). 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН број 08/14 – Добра - Закуп пословног 

простора 

 

29/29 

  

 

 

XI  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 добара –  Закуп пословног простора, бр. 08/14,  број партије ______ 

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. 

 

 

 

 

 

 


