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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 
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испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Правилника о 
ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске 

управе града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.18/2014, 8/15, 58/15), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 03/2018, бр. 331 од 22.03.2018. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 03/2018, бр.330 од 22.03.2018. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Привредно друштво ЗООЛОШКИ ВРТ ГРАДА БЕОГРАДА д.о.о. 
Адреса: Ул. Мали Калемегдан бр.8, Београд 
Интернет страница:  www.beozoovrt.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном  поступку  у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 03/2019 су р а д о в и -  ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО 
ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи циљу  закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Зоолошки врт града Београда, Србољуб Алексић, 
Милица Цимбаљевић 
тел: 011/2624526, e-mail адреса:  office@beozoovrt.rs           

 
 
 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке бр. 03/2018 су р а д о в и – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО 
ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ  

2. Ознака из општег речника набавке: 45212130 радови на изградњи забавних 
паркова.

http://www.beozoovrt.rs/
mailto:office@beozoovrt.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС РАДОВА 
 

Потребно је испоручити и извести инсталације Мини-''петинг'' Зоо врта са смештајем 
за животиње, мини авантура парк, дечије игралиште и пратећи објекат  у ЗОО Врту 
Београд  по захтеваној спецификацији, по систему „кључ у руке“:  
 
Цела инсталација се изводи на 1600м2. И чине је три целине: 
 
Мини Зоо врт 
Предвидети Мини Зоо врт на површни од 480 м2. Мини Зоо врт се састоји од 
ограђеног дела где посетиоци могу да се друже са најмлађим становницима врта , 
смештајног дела -штала димензије 40 м2 и наткривене перголе за седење 7,5 м2. Сви 
објекти се изводе од суве борове или чамове граће заштићене хибридним уљем. 
Ограду предвидети од стубова-облица фи 16 цм, са импрегнираним боровим 
хоризонталама и испуном од поцинковане пунктоване жице. Улаз се састоји од дупле 
капије како животинје не би могле да изађу, цео простор је покривне комбинацијом 
малча и пиљевине. 
 
 
Авантура парк и Дечије игралиште 
Предвидети авантура парки дечије игралиште, чија изградња је планирана на 
површини од око 480,00 м2, у оквиру Мини Зоо Врта. 
Основни захтеви за опрему инсталације авантура парка:  
Инсталацију пројектовати за најмлађе групе корисника која ће се састојати се од две 
целине:  
 

 Прва целина је авантура парк  за децу (деца преко 120цм) и треба да 
садржи мин 10 препрека/стаза на висини од мин 1м. Предвидети препреке 
које ће моћи да користи велика већина корисника. Планирати парк који је 
слободно-стојећи, без ослањања на постојеће дрвеће. 
Конструктивни/носећи стубови за платформе од црног бора, димензија: 
дужине мин 4м ван земље, пречника око 25цм у основи, обрађени, 
заштићени и убетонирани у бетонску стопу. Међусобно су стубови повезани 
металним затегама због стабилности и сигурности. Металне затеге се преко 
специјаних конектора везују за врх стуба. Затеге су од челичних профила 
мин дим. 100х50х3мм, топлоцинковане.  
У оквиру прве целине парка предвидети садржаје као што су: гелендери 
(zip line), висећи мостови, висеће мреже, Тарзан лијане, паукове мреже од 
ужади, цик-цак мостови, пречка-мост, кретање сурф даскомили санкамаи 
сл. 

 

 Друга целина дечије игралиште и агилти полигон је за за најмлађе 
кориснике од 3-10 год. Цео полигон је на земљи и максимална висина 
препрека је до 2м. Овај део парка се користити без осигурања и може се 
користити уз надзор родитеља, радника парка...  
Треба да садржи мин 6 елемената/препрека типа: вештачко брдо са 
тобоганом, лијанама и пењалицом,  мреже, пењалице, ваљци/пањићи, 
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баланс греда, зид за пењање, висећи мостић, трамбулина и сл. Зону на 
неки  
начин визуелно оивичити канапима, вертикалним субићима, камењем и сл.  
Кроз парк планирати стазице у одређеним зонама и сигуроносну подлогу 
око дечијих играчака. 
 

 
Пратећи објекат-Кафе-Шоп 
Предвидети објекта модерног дизајна који ће се уклопити у амбијент врта. Објекат 
треба да буде 40 м 2 и да се састоји од две повезане функционалне целине Кафеа са 
шанком и шопа. Конструкција објекта је комбинаија челик/дрво, раван кров, фасада у 
комбинацији стаколо/ариш, са великим сталеним фронтовима, уз објекат иде башта 
од 100м2 са вештачком травом и декнгом од ариша. 
 
 
Додатно:  

 Предвидети пано са правилима коришћења и дрвену инфо таблу са 
информацијама о животињама;  

 Монтажа инсталације не сме нарушавати окружење калемегданске 
тврђаве- минимални грађевински радови – након завршених грађевинских 
радова обавеза извођача је да врати околни терен у првобитно стање. 
Приликом увођења у посао, записнички ће се констатовати првобитно 
стање, документовано фотографијама;  

 Парк мора бити еколошки орјентисан;  

 Предвидети све потребне земљане и дренажне радове и радове на 
насипању;  

 Предвидети радове на затрављивању на потребним локацијама и 
партерном уређењу парка. Траву сејати на претходно испланиран слој 
хумуса;  

 Предвидети ограду око парка, комбинација дрвених стубова и ужета или 
слично;  

 У зависности од техничког решења предвидети стазице кроз парк, 
оивичене бетонским ивичњацима од цепаног бетона који личе на природан 
камен 

 Сви метални делови инсталације морају бити заштићени од корозије 
топлим цинкованјем или епокси премазом;  

 Потребно је спровести комплетну обуку и издати сертификате о завршеној 
обуци одређеном броју радника по списку Наручиоца који ће радити на 
инсталацији;  

 Испорука припадајућих атеста за комплетну опрему;  

 Израда пројектно техничке документације потребне за добијање 
одговарајућих дозвола надлежних органа;  

 Испорука личне заштитне опреме, према спецификацији;  

 Сви спојеви (где је технички изводљиво) на сајлама, које служе за 
осигурање, или које су делови препрека морају бити изведени са 
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алуминијумским спојницама, а крајеви заштићени термо капама. Све сајле 
за осигурње требају термо бужирима у боји да буду видљиво означене;  

 Сајле за осигурање морају бити мин 10мм са сертификатом ЕН10244-2 
класа топлог цинковања А за најтеже услове употребе;  

 Сва грађа која се користи мора да буде борова и импрегнирана под 
притиском;  

 
 

 Авантура парк морају бити у ''Д'' класи сигурности по европском стандарду ''ЕН 
15567''. 

 
 Обавезно је користити систем осигурања где корисник не може нити случајно 

ни намерно да откачи оба карабињера у истом тренутку систем, где су 
карабињери међусобно спојени и не могу се оба откачити у исто време. 
Такође, неопходно је да у оквиру карабињера постоји и интегрисан систем 
клизача са котурачом, те да се исти може користити и за ''зип лајн'' без 
додатне опреме. Обавезно приложити узорак система. 

 
 Обавезно је да у понуди буду појасеви за цело тело са каишевима преко 

рамена. 
 

 Уз тендерску документацију, неопходно је доставити узорак система за 
осигурање и остале опреме са сертификатима. 

 
 Приликом подношења понуде, потербно је приложити одговарајуће 

сертификате за опрему и сајле. 
 

 Потребно је уз конкурсну документацију предати и списак резервних делова и 
алата са ценама. 

 
 Понуђач мора приложити доказе да је сертификован од стране произвођача 

опреме за употребу исте, као и за обуку оператера. 
 

 Приликом постављања авантура парка, сви спојеви на сајлама (где је технички 
изводљиво), које служе за осигурање, или које су делови препрека, морају 
бити изведени са алуминијумским спојницама, а крајеви заштићени термо 
капама. Сајле за одигурање морају бити видљиво означене термо бужирима у 
боји. 

 
 Пре подношења понуде, обавезан је обилазак терена дана .................... 

Понуђач ће добити оверену потврду да је обишао терен и она се обавезно 
прилаже уз тендерску документацију. 

 

 Понуђач сноси све трошкове евентуалних одступања, као и 
формирања и обезбеђења простора на коме се радови изводе, довоза 
и одвоза опреме и сл. (све мора бити урачунато у цену). 
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 Надзор над радовима вршиће лице ангажовано од стране Бео зоо врта, са 
одговарајућом лиценцом коморе. 

 

 Приликом извођења радова посебно се мора пазити да се животиње у 
оближњим просторима што мање узнемиравају и да штетне материје не смеју 
долазизи у контакт са њима. 

 
 Рок извођења: израда идејног решења максимално 15 дана, 

радова максимално 90 дана од дана потписивања уговора. 
 
 
Кратак опис опреме за део парка са препрекама на висини (прва  целина):  
Платформе:  
Предвидети адекватну платформу за стартовање, уклопљену у нивелацију терена са 
дрвеном оградицом. На овој платформи су почетне станице за део за млађе 
кориснике, панои са упуствима и сигурносним мерама и степенице за горњи почетни 
ниво.  
Остале платформе су осмоугаоног облика дим 160х160 по дијагонали. Конструкција 
платформе је од челичних профила 60х40х3 мм, подашчана боровим импрегнираним 
декингом, заштићеним са два слоја лак лазуре.Платформа је учвршћења за стуб 
косницима од водоотпорног шпера.  
 
Препреке:  
Набавка, префабриковање и монтажа на терену, потребног материјала за израду 
препрека на дрвеним стубовима према идејном решењу и пројектној документацији.  
Просечна дужина препрека је око 6м, а остатак челичних ужади се треба употребити 
за израду гелендера (зип-лајн). Сви елементи препрека израђени од чамовог или 
боровог дрвета морају бити обрађени на задату димензију, све стране обрађене 
механички до добијања глатке површине, заобљених ивица, заштићени од влаге и УВ 
зрачења квалитетним премазима за дрво у три слоја. Први слој је куваним ланеним 
уљем, а друга два слоја уљаном бојом у тону по избору инвеститора. 
Сви метални елементи и шрафовска роба морају бити са одговарајућим атестима 
квалитета. 
 
Лична заштитна опрема: 
ЛЗО (5 комплета) мора бити атестирана и од реномираног произвођача, изузев 
рукавица које не морају имати атест.  Опрема мора бити за професионално 
коришћење у оваквој врсти паркова, реномираног произвођача типа „Edelrid/Smart 
Belay“ или еквивалент. Изабрани Понуђач је обавезан да достави важеће 
сертификате-атесте за наведену опрему, преведене на српски језик од стране судског 
тумача уколико су издате од стране институције.  
Користити систем осигурања где корисник не може случајно да откачи оба 
карабињера у истом тренутку тј. карабињери међусобно комуницирају путем сајле 
која им не дозвољава да се 1 карабињер отвори док је други откључан и где је у 
карабињере инкорпориран точкић са лежајем за Зип-лајн.  
5 компелта (4 дечијих и 1 за одрасле) у свему према структури цена.  
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Резервни делови:  
- сајла за осигурање 10мм 10м  

- конектори жабице за сајлу 5ком  

- резервни хватови за вештачку стену 6ком  

- резервни канап за прпреке 16 мм 15м  

- резервни канап за ограду 24мм 15м  

- резервне облице за ограду и препреке Ø 120 2м  

- резервне облице за ограду и препреке Ø 140 2м  

- резервне облице за ограду и препреке Ø 160 2м  

- резервне гумене плоче 50x50x4.6 цм 2ком  

- резервне гумене плоче 50x50x6 цм 2ком  

- типлови за плоче10ком  

- резервни декинг, боров, противклизни 1м2  

- резервни осигурачи за sistem osiguranja 2.1мм 5ком  
 
Алат:  
- сет имбус кључева 1ком  

- француски кључ 1ком м  

- универазлна клешта 1ком  

- клешта за сечење 1ком  

- момент кључ 1-20 КН 1ком  

- избијач-пробојац 2мм 2ком  

- чекић 150г 2ком  
 
Пројектовање:  
Изабрани понуђач је у обавези да изађе на терен, обави снимање терена и узме 
тачне мере, одреди врсту и дужину препрека, изради кружни модела идејног решења 
који мора да одобри Наручилац.  
 
Основни захтеви:  
Пројектну документацију израђује изабрани понуђач.  
 
Израда техничке документације за изградњу наведених садржаја:  
1. Идејно решење.  
 
Пратећа услуга израде техничке документације за изградњу авантура парка 
подразумева израду Идејног решења . 
 
Уколико Понуђач инсталира инсталацију произведену ван Републике Србије, понудом 
обухватити прибављање техничке контроле и нострификацију техничке 
документације. Техничка документација мора бити нострификована, израђена на 
српском језику, и достављена Наручиоцу у аналогном и дигитално отвореном 
формату, у шест примерака.  
Сва пројектна документација која се има доставити Наручиоцу у дигиталном облику, 
мора се доставити у дигитално отвореном формату, а део који се односи на 
ситуационе приказе и основу инсталације доставити и у глобалном координатном 



9 

 

систему Сва техничка документација мора бити предата у формату за предају 
електронским путем у обједињеној процедури.  
 
Радови на изградњи инсталација:  
У склопу понуде, предвидети извођење неопходних радова на изградњи инсталација 
сопственом радном снагом и материјалом, потребних земљаних и бетонских радова. 
На свим површинама које су биле предмет земљаних радова формирати травнату 
површину.  
 
При подношењу понуде неопходно је да Понуђач достави:  
 
1. Техничку спецификацију понуђене опреме;  

2. Узорак система за осигурање и остале опреме са сертификатима;  

-систем осигурања мора бити у складу са ЕН 12278 (сви појединачни елементи морају 
бити у складу са важећим стандардима за исте ЕН 354, ЕН 355, ЕН 566, ЕН 362:2008) 

-Појас ЕН 12277 

-Шлем ЕН 12492 

3. Сертификат за гумену подлогу;  ЕН 1176 и ЕН 1177 

4. Сертификате за опрему, сајле;  ЕН 12385 

5. Идејно решење/предлог парка  

6. Спецификацију и каталоге свих резервних делова са јединичним ценама.  
 
Понуђена опрема мора бити у складу са одговарајућим стандардима EN Европске 
уније за ову врсту инсталације, са издавањем одговарајућих сертификата, које 
изабрани понуђач доставља за понуђену опрему.  
Уколико понуђене инсталације не испуњавају све наведене услове, понуда ће се 
сматрати неодговарајућом.  
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
2.1.Подлоге: Ситуациони приказ са назначеном позицијом за постављање 
инсталације;  
2.2.Наручилац обезбеђује локацију за пријем испоручене опреме пре монтаже;  
2.3.Место електро прикључка за потребе градилишта.  
2.4 Место за прикључак воде 
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ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде предвиди следеће:  
 
3.1 Цену опреме инсталације, са свим елементима, материјалима и инсталацијама 
који ће се уградити на паритету ЗОО ВРТ;  
 
3.2 Цену свих потребних радова на изградњи инсталације са испитивањем, 
тестирањем и пуштањем у пробни рад, са издавањем одговарајућих сертификата, 
атеста и доказа о квалитету изведених радова и уграђене опреме (преведених на 
српски језик), са уређењем терена након завршетка свих грађевинских и осталих 
радовa;  
 
3.3 Цену пратеће услуге израде пројектне документације, Идејног решења.  
 
Изабрани Понуђач је дужан да достави следеће:  
1. Техничку спецификацију опреме, материјала и инсталација из предметне понуде у 
електронском и аналогном облику;  

2. Генерални динамички план извођења радова и испоруке добара, и услуга који су 
предмет ове јавне набавке;  
 
3. Све потребне сертификате и атесте, тј. доказнице-гаранције о квалитету 
производа, на српском језику;  

4. Упутства:  

 

 

 
произвели понуђачеви добављачи опреме);  
 
Упутства морају бити достављена на српском језику у аналогном и дигиталном 
облику, у два примерка.  
 
5. Сва потребна мерења, испитивања и пробе до коначног пуштања у рад инсталације 
врши понуђач-испоручилац опреме и дужан је да све записнике и налазе које води у 
току мерења и вршења пробе достави Наручиоцу у оригиналу, са оригиналним 
потписом од овлашћених лица преведена на српски језик (обавезно доставља списак 
овлашћених лица по функцији и стручности за тим који врши испитивања и пуштања 
у рад инсталације која је предмет ове јавне набавке.  
 
Изабрани Понуђач је у обавези да:  
1. Спроведе обуку неопходно потребног броја запослених ЗОО Врта  за несметано и 
безбедно руковање опремом и инсталацијама до издавања сертификата понуђача 
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полазницима обуке да су обучени да несметано и безбедно рукују опремом и 
инсталацијама;  

2. Да у року од 15 дана пре увођења у посао извођења радова, без одлагања достави 
Наручиоцу полисе осигурања за осигурање објекта у изградњи и осигурања од 
одговорности према трећим лицима и стварима;  
 
Изабрани Понуђач је дужан да изврши и следеће активности и радове:  
 
1. Понуђач је у обавези да у року од 20 дана од закључења Уговора достави 
Наручиоцу  

a) Пројекат организације градилишта;  

2. Да обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње;  
 
3. Да за превоз људства и опреме на градилишту и подручју врта обезбеди и користи 
сопствена превозна средства;  

4. У поступку израде техничке документације, обавеза понуђача је да обави сва 
неопходна детаљна геодетска снимања;  
 
5. Да извођење радова који су предмет ове јавне набавке врши у складу са Законом о 
планирању и изградњи, осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, 
техничкој документацији, прописима, стандардима и правилима струке;  

6. Да прихвати законом предвиђене надлежности надзора којег обезбеђује 
Наручилац;  

7. Да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних 
извођача радова за све радове појединачно;  

8. Да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку 
изврши поправке, рушење или поновно извођење радова, замену уграђеног или 
набављеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова 
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

9. Да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

10. Да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на изградњи и 
монтажи објекта;  

11. Да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни 
материјал;  

12. Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и да се строго придржава мера 
заштите на раду, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-
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правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 
Наручиоцу;  

13. Да по завршетку радова врати терен у првобитно стање. На свим површинама 
које су биле предмет земљаних радова формирати травнату површину.  

14. Да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички 
преглед објекта;  

15. Да учествује у примопредаји објекта;  

16. Да приликом изградње користи првокласне материјале и да понуди и уграђује 
искључиво нову и некоришћену опрему.  
 
 
 
Наручилац ће одредити лице у ЗОО Врт Београд коме ће Добављач достављати сву 
наведену документацију.  
 
Напомена:  
Понуђач је обавезан да, пре подношења понуде, обиђе терен и сагледа услове рада и 
неопходне позиције које треба одрадити, у присуству представника ЗОО Врта 
Београд. Понуђач је у обавези да се најави писменим путем најмање 5 дана раније. 
најкасније 8 дана пре истека рока за подношење понуде .Сви трошкови пута, 
смештаја, исхране и други трошкови падају на терет понуђача. 
Понуђач ће добити писану потврду да је обишао локацију, и исту је обавезан да 
приложи приликом подношења понуде. 
 
 

Контакт особа и мејл адреса за најаву обиласка локације: Србољуб Алексић, 
тел: 011/2624526, e-mail адреса:  office@beozoovrt.rs

mailto:office@beozoovrt.rs
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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 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). 

 

 
 

1.2. 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. 

 
1.3. 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. 

 

2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА 

 
 Поред обавезних услова, понуђач који учествује у поступку 

предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона о јавним набавкама, и то:  

 
 



14 

 

1) да испуњава услов финансијског  капацитета: 
 

 да је понуђач претходне три пословне године (2015, 2016. и 
2017.) завршио са позитивним билансом, и има пословни приход 
мин 20.000.000,00 динара по години. 

 
 

2) да испуњава услов стручно-техничког  капацитета: 
 
 

 Да је понуђач у послењих 5 година извео -изградио мин 3 авантура 
парка у минималној укупној вредности од 20.000.000,00 динара. 
 

 Да је машински опремљен, односно да поседује комбиновану машину 
за ископ и утовар и теретно возило – кипер преко 2 тоне и мобилну 
пресу ѕа спајанје сајли ферулама  мин силе 120 КN. 

 

 Да понуђач има најмањеједно запослено лице у радном односу или 
ангажовано лице, из следећих струка, са одговарајућом лиценцом: 
1 дипл.инжењер грађевине (лиценца 410 или 411 или 413 или 414) 
 

 Да је понуђач сертификован од стране произвођача опреме коју нуди 
 

 

 
 

 
 

 



15 

 

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 VI  образац 2.), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 
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. 
 
 Уколико  понуду  подноси  групапонуђача            

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 

 

У колико  пон уђач  подноси  понуд у  са  подизвођачем  , понуђач је 
дужан да  достави  Изјаву  подизвођача  (Образац изјаве подизвођача,  
дат је у поглављу  VI  образац  2а.),   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. 

 
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. 
 
Испуњеност  додатних  услова  за учешће у  поступку  предметне  јавне 
набавке се доказује на следећи начин: 
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ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

1. Да је понуђач претходне три пословне године (2015, 2016. и 2017.) завршио 
са позитивним билансом и мин пословним приходом од 20.000.000,00 по год. 

 
Доказ: Приложени биланси успеха за 2015, 2016. и 2017. годину или 
Извештај о бонитету за јавне набавке 

 
СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 

1. Да је понуђач у послењих 5 година извео радове на постављању мин 3 
аванантура паркова у минималној вредности од 20.000.000,00 динара. 

 
Доказ: Оверене потврде од стране инвеститора  

 
 

2. Да је машински опремљен, односно да поседује комбиновану машину 
за    ископ и утовар и теретно возило – кипер преко 2 тоне и мобилну пресу 
ѕа спајанје сајли ферулама  мин силе 120 КN. 

 
Доказ: Фактура као доказ о власништву, копија листе основних средтсва или 
уговор о закупу 

 
3. Да понуђач има најмањеједно запослено лице у радном односу   или 

ангажовано лице, из следећих струка, са одговарајућом лиценцом: 
 

1 дипл.инжењер грађевине (лиценца 410 или 411 или 413 или 414) ; 
 

Доказ:Копија лиценце 
 

 

4. За додатни услов из тачке 4доставити: Копију сертификата од стране 
произвођача за употребу опреме и копија сертификата за обуку оператера. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 

1.ЈЕЗИК 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуда се подноси на српском 
језику. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику таква понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику достави превод истих 
на српски језик, оверен од стране овлашћеног тумача за предметни страни језик, у 
супротном ће се таква понуда одбити као неприхватљива. 

 
2.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Није дозвољена понуда са варијантама. 

 
3.ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4.РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
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. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без 
обзира на начин на који је послата, до 18.06.2018.године до 10 часова у 
просторије наручиоца   на   адресу: Зоолошки врт града Београда д.о.о., Мали 

Калемегдан бр.8, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
радова  – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ 
ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
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. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је понуду послао 
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино 
чињеница када је наручилац примио, односно да ли наручилац примио понуду пре 
истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 
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. 
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5. ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 

18.06.2018. године у 10,30 сати, у службеним просторијама Бео зоо врта у 
Београду, ул. Мали Калемегдан бр.8. Отварање понуда је јавно и може 
присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно 
могу учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре 
почетка отварања, комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда. 
Овлашћење мора садржавати следеће податке: назив и адресу Понуђача, датум 
издавања, име лица коме се даје овлашћење, потпис и печат овлашћеног лица код 
понуђача. 

 
6.РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука  о додели уговора биће донета у року који не може бити дужи од 15 дана 
дана од дана  отварања понуда. 

 
7.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: Зоолошки врт града 

Београда, ул. Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд,  са назнаком: ПРЕУРЕЂЕЊЕ 
БЕБИ ЗОО ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА 
ПАРКОМ, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” и: 

„Измена понуда за јавну набавку радова'' 
или 

„Допуна понуде за јавну набавку или 
„Опозив понуде за јавну набавку или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку 
радова. 
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. 

 
 
 

8.ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 
 

    Образац понуде (попуњен, потписан и оверен образац) 
 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона (попуњен, 

потписан и оверен образац) 

 Образац  изјаве  подизвођача  о  испуњавању  услова  из  чл.  75.  закона  у 
поступку  јавне  набавке  (попуњен,  потписан  и  оверен 
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образац-уколико се понуда подноси са подизвођачем) 

    Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен образац) 

 Модел уговора-Модел уговора мора бити попуњен, свака страна модела 
парафирана и оверена печатом, а сам модел уговора потписан од стране 

одговорног  лица  понуђача,  чиме  понуђач  потврђује  да  прихвата  све 
елементе модела уговора. 

 
 Доказе о испуњености додатних услова наведених поглављу IV конкурсне 

документације. 

 Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део 
конкурсне документације је Образац наведене изјаве); 

 Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део 
конкурсне документације је Образац наведене изјаве) 

 Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом 
периоду са одговарајућим потврдама о референцама (саставни део 
документације) 

 Понуђач је у обавези да обиђе локацију и уз понуду достави потврду о 
обиласку локације 

 Техничку спецификацију понуђене опреме;  
 Узорак система за осигурање и остале опреме са сертификатима;  

 Сертификат за гумену подлогу;  
 Сертификате за опрему, сајле;  
 Идејно решење/предлог парка;  
 Спецификацију и каталоге свих резервних делова са јединичним ценама.  

 
 

Понуда се припрема у складу са обрасцима и Моделом уговора, који су саставни 
део Конкурсне документације. Све стране образаца и Модела уговора морају бити 
попуњене, на српском језику, јасне, недвосмислене, парафиране, оверене печатом, 
и потписане од стране одговорног лица понуђача, у свему у складу са Упутством за 
сачињавање понуде. 
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач  може такву 
грешку исправити и извршити оверу печатом. 

 

 
 

9. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

У Обрасцу понуде (Образац понуде понуђача, дат је у поглављу VI  образац 1.), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(Образац понуде понуђача, дат је у поглављу VI  образац 1.) наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у  Обрасцу  понуде  наводи  назив и седиште  подизвођача,  уколико  ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI 
образац 2а.) 
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. 

У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у 
случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 
453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89- 
одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна 
повеља). 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 
тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

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

    понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
    понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
    понуђачу који ће издати рачун, 
    рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
    обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI 
образац 2a.) 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
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. 
 

 
 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање ће се вршити по следећој динамици: 
30% авансно 
70% у року од 15 дана од дана завршетка радова, након обављеног записника о 
примопредаји радова, а на основу испостављене фактуре коју испоставља 
извођач, а којом је потврђено да су радови изведени у складу са понудом и 
уговором. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Захтев у погледу рока  
Рок за идејно решење је 15 дана од дана потписивања уговора, а за комплетно 
извођење радова је 90 дана од дана потписивања уговора. 
 
Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке. 

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. 

 

 
 

12.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И  ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

 
 

13.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: office@beozoovrt.rs или факсом на број 011/2624526 
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,  ЈН  бр. 
03/2018. 
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. 

 

14. 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. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 
15. 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  на  дан  потписивања уговора 

mailto:office@beozoovrt.rs
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преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, са клаузулом 
«без протеста». Бланко сопствену меницу за добро извршење посла издаје се у 
висини   од  15%, од понуђене цене 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 
бланко сопственe меницe за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ  КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће се 
доделити оном понуђачу чија је понуда приспела прва. 
 
18. 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, дат је у поглављу VI образац 2 и 2а.) 
То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве 
понуђача о  поштовању обавеза из чл. 75.  и 76 Закона,  која је саставни  део 
конкурсне документације. 
 
 
18а. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак   захтева   за   заштиту   права   подносилац   истовремено   доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail: office@beozoovrt.rs, факсом на број 011/2624526 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети 
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
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обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.   У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  из  чл.  108.  Закона  или  одлуке  о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози  за  његово  подношење  пре  истека  рока  за  подношење  понуда,  а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца  за  које  је  подносилац  захтева  знао  или  могао  знати  приликом 
подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број   50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона. 
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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  

 

VI ОБРАСЦИ 
 

 
 

1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр                             од за јавну набавку радова – 

ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА 
ПАРКОМ - ЈН број 03/2018 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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  (не  већи  од 

50%): 

 

 
 

% 

 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 - радови – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА 
И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ 

 
6) СТРУКТУРА ЦЕНЕ (попуњава 
понуђач): 

 

Прпјектпваое, гепметарски радпви Кпл. Јед. мере Цена   

Израда идејнпг решеоа 1 Паушалнп     

Обележаваое, пренпшеое мера и оихпвп 
праћеое у тпку градое 

1 Паушалнп     

УКУПНО:         

     

     
Земљани искпп, пдвпз, насипаое и 
припремни радпви 

Кпл. Јед. мере Цена   

Ппдизаое асфалта, каналица, ивичоака, 
старе цигле, утпвар и пдвпз на деппнију 

200 m3     

Скидаое ппвршинскпг слпја хумуса мин. 
20цм, утпвар и пдвпз на деппнију 

200 m3     

Искпп рпвпва за впду, канализацију и кишну 
канализацију 

300 m      

Искпп тракастпг темеља за ивичоаке и 
каналице 

300 m     

Искпп темеља шамаца за мпбилијар, пграду, 
утпвар и пдвпз на деппнију 

30 m3     

Искпп за темељне плпче, утпвар и пдвпз на 
деппнију 

45 m3     

Насипаое нпсећег слпја на свим ппзицијама 
мин. 15цм 

250 m3     

Припрема ппдлпге за синтетичку траву и 
гумене плпче 

330 m2     

Припрема ппдлпге за бехатпн плпче 580 m2     

Припрема ппдлпге за малч 530 m2     

Припрема ппдлпге за прирпдну траву 270 m2     

Гептекстил  400 m2     

УКУПНО припремни радпви:         
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Армирачкп-бетпнски радпви Кпл. Јед. мере Цена   

Бетпнажа темеља самаца за дечији 
мпбилијар  MB 30 

6 m3     

Темељи самци 90x90x100, армирани 
прстенпм RA 10 на 15 cm I Q188 у дпопј 
зпни, MБ 30, шалује се рупа 100cm пречника 
42cm, ппсле мпнтираоа дебла, слпј између 
темеља и дебла се залива експандирајућим 
бетпнпм 

7 m3     

Бетпнажа темеља самца за пграде, бетпн MB 
25 

9 m3     

Бетпнажа темељне плпче за пбјекте. Бетпн  
MB 30 

15 m3     

Набавка и уградоа вибрппреспваних 
бетпнских ивичоака кап граница стазе и пкп 
дрвећа - димензија 6x20x50cm. Гпроа 
ппвршина је цепана текстура бетпна, у бпји 
пп избпру инвеститпра и квалитетпм бетпна 
мин. МB40. Ивичоаци се ппстављају заједнп 
са бетпнскпм ппдлпгпм MB 30 у равни 
бехатпн плпча     

220 m     

Арматура, набавка, исппрука и уградоа 2500 kg     

УКУПНО  армирачкп-бетпнски радпви:         

          

     
Аваннтура парк – бпрпви стубпви са 
платфпрмама 

Кпл. Јед. мере Цена   

Деблп-црни бпр  5m мин. Дебљина у паоу 
25cm, мин. На врху 18cm, унапред пбрађени 
усеци за платфпрме и рупе за анкере, 
заштићенп са хибридним уљем, деп кпји иде 
у бетпн заштићен са два слпја битуминпзне 
заштите 

8 kom     

Платфпрме псмпугапне, дијагпнала 160cm, 
кпнструкција челични прпфилl 60x40 
тпплпцинкпван, декинг црни бпр, 
импрегниран ппд притискпм и два слпја лак 
лазуре, кпсници впдпптппрни шпер, 
шрафпви за сппј са деблпм DIN 571 -16mm 

8 kom     
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Анкер плпча за ппвезиваое дебла 
међуспбнп пд TVL 8m, са унапред 
избушеним рупама за сппј и анкерпм кпји 
улази у деблп fi32mm дужине 300mm. Сав 
челик тпплпцинкпван, анкер се за деблп 
причвршћује са 4 шрафа DIN 571 240x16mm 

8 kom     

Затеге између дебла кутијасти прпфил 
100x50 тпплпцинкпван са челичнпм хилзнпм 
за спајаое. 

10 kom     

Рампе за ''зип-лајн'' са тапациранпм 
заштитпм и прптивклизнпм гумпм за 
авантура парк 

1 kom     

Облагаое свих темеља каменпм 8 kom     

Степенице пд тпплпцинкпваних прпфила дп 
ппчетне платфпрме, пблпжене декингпм 

1 kom     

УКУПНО:         

     

     

Препреке (примери)   
   

Типпви препрека:    
 

 

 
1.       висећи мпстић на сајли   

  
2.       баланс греда са препрекама   

  
3.       висећи балвани   

  
4.       тарзан лијане   

  
5.       усправни балвани за прпвлачеое   

  
6.       вертикални паоићи   

  
7.       висећи зид са хватпвима и рупама   

  
8.       зип лајн   

  
9.       слак лајн   

  
  Кпл. Јед. мере Цена   
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За 10 препрека је пптребнп пкп 800m сајле 
10-12mm, пп стандарду EN10244-2, 7x19. 
Тпплпцинкпване класа A, 200m 
пплиестерскпг канапа 16mm, 
алуминијумских сппјница пд 300, сппјница 
за канап 10, жабица за сајле пкп 100кпм, 
челичних тпплпцинкпваних елемената за 
везиваое сајли и за саме препреке, бпрпва 
импрегнирана грађа и пблице пкп 2m3, 
впдпптппрни шпер  3 табле, хватпви за 
пеоаое oko 30кпм, термп бужири, капе и 
црева 

10 kom     

УКУПНО:         

     

     

Опрема Кпл. Јед. мере Цена   

Систем псигураоа са двпкраким кпнектпрпм 
са интегрисаним клизачима-кптурачима за 
ZIP-Line, пилпт бар- шипка за 
пслаоаое/управљаое. Систем се састпји пд 
специјалних карабиоера кпји кпмуницирају 
један са другим уз ппмпћ специјалне сајле 
кпја је интегрисана такп да дпк је један 
карабиоер птвпрен, други је немпгуће 
птвприти, чиме се избегава случајнп 
раскачиваое са заштите. Прпизвпд је 
ускађен са следећим стандардима: En 354, 
En 355, EN 566, En 362:2008, EN 12278 

5 kom     

Гуртна за качеое са пбртним карабиоерпм у 
складу са EN 354 

5 kom     

Ппјас за целп телп за пдрасле и децу (4-
дечија и 2 за пдрасле).  Ппјас мпра да 
ппседује и ппјасеве за рамена. Гуртне пкп 
нпгу, леђа, струка и рамена треба да буду 
ппстављене ради удпбнпсти. Гуртне пкп нпгу 
су сампппдешавајуће. Различите величине 
се разликују пп бпјама ради лакшег 
сналажеоа. Ппјас мпра бити у складу са 
стандардпм EN  12277 

5 kom     
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Шлем пд пплипрппиленске рпбусне 
пластике птппрне на ударце, са ппдесивпм 
гуртнпм за главу и браду, местпм 
предвиђеним за лампу. Трака за главу треба 
да се скида и да мпже да се пере, 
направљена пд синтетичке кпже. Отвпри за 
вентилацију, пбим главе 54-60cm за пдрасле 
и дечији 48 -58cm  у складу са EN 12492 i EN 
397 

5 kom     

УКУПНО:          

     

     

Обука за пператере авантура парка, зип-
лајна, пбука за кпришћеое ппреме, пбука 
за спасаваое  

1 паушалнп Цена     

Алат  1 сет     

Резервни делпви  1 сет     

УКУПНО:         

     

     

Пратећи мпнтажни пбјекти         

Мпнтажни пбјекат CAFE&SHOP, 
кпмбинација дрвене и челичне скелетне 
кпнструкције, раван крпв, фасада 
кпмбинација стакла и дрвета (арис), ппд 
плпчице. Пп систему кључ у руке – без 
ппремаоа  40m2, крпв 55 m2 

Кпл. Јед. мере Цена   

Израда, исппрука и мпнтажа челичне 
кпнструкције пбјекта пд кпнструктивних-
кутијастих челичних прпфила. Заштита 
антикпрпзивни директ премаз. Везе 
вареоем и шрафљеоем. Обрачун пп Kg 
челика  

1600 kg     

Израда, исппрука и мпнтажа дрвених 
ппртала. Дпоа штафла се састпји пд 
импрегниране бпрпве даске дебљине мин. 
2.5cm. кпнструкција је пд чампве суве KVH 
грађе 200x50mm, испуна је минерална вуна 
20cm, сппља OSB плпча 15mm, унутра гипс 
картпн плпча са глетпваоем и кречеоем. 

35 m2     



33 

 

Обрачун пп m2 зида 

Набавка, исппрука и уградоа фасадне 
стпларије, бпја ''antracit'' сива, трпкпмпрнп 
''stop-sol'' стаклп пуоенп аргпнпм. Улазна 
врата са аутпматпм за затвараое. Обрачун 
пп m2 

50 m2     

Набавка, исппрука и уградоа пблпга за 
фасаду, атику и стреху. Облпга се састпји пд 
парппрппусне фасадне фплије, пппречнпг 
летваоа ариш летвпм 45x72mm и пблпге пд 
ариш-рпмб летве 20x45mm 

85 m2     

Електрп инсталација. Укључује таблу са 10 
псигурача, развпд каблпва пп зидпвима 80m 
PPY 3x1.5 i 105m PPY 3x2.5, 12 m PPY 5x2.5, 5 
мпнпфазних шукпа, 1 трпфазни, 5 led 
висећих лампи са два редна прекидача. 
Обрачун пп m2 пбјекта 

40 m2     

Впдпвпдна и канализаципна инсталација, 
дпвпд впде и канализације дп пплпжаја 
шанка, у зиду један ЕК вентил и извпд пд  
1/2 цпла 

1 паушалнп     

Плпчице гранитне, текстура дрвета, мин. 
димензије 15x45, мин. дебљина 8mm, 
ппставка са фугпм пд 2mm, на лепку за 
сппљну упптребу 

40 m2     

Израда равнпг крпва. Израда пада 
летваоем, OSB 15mm, гептекстил мин. 300g, 
ппставка фплијем вареоем за раван крпв 

68 m2     

УКУПНО:          

          

Мпнтажни пбјекат за смештај живптиоа. 
Дрвена скелетна кпнструкција, лимени 
крпв, фасада чампва даска 40mm, ппдлпга 
гумене плпче oko 40m2 

Кпл. Јед. мере Цена   

Дрвене кпнструкција пбјекта и крпва се ради 
пд суве ''KVH'' чампве даске заштићене лак 
лазурпм. Обрачун пп m3 

3,4 m3     
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Облагаое фасаде пунпм чампвпм сувпм 
фасаднпм даскпм пбпрених ивица дим. 
40x146mm, oфарбана лак лазурним 
премазпм. Обрачун пп m3 

3,4 m3     

Ппкриваое ребрастим лимпм са филцпм са 
дпое стране лим ребрп 40m 

50 m2     

Стпларија пд пуне чампвине, прпзпри пд 
ливенпг акрила 6mm. Обрачун пп m2 

14 m2     

Ппд, гумене плпче дебљине 40mm пд 
рециклиранпг гуменпг гранулата у цигла 
црвенпј бпји, у складу са стандардпм EN 
1176 i EN1177 

35 m2     

Пергпла ппкривена битуменпзнпм шиндрпм, 
стубпви пд лепљенпг бпра, пградица и црни 
бпр импрегниран, премазан хибридним 
уљем. Обрачун пп m3 грађе  

1,5 m3     

Ограда пкп мини-петинг зпп дела, стубпви 
пблице 16 cm, импрегниране 3 хпризпнталне 
даске, испуна ппцинкпвана жица  

40 m2     

Капија за мини-петинг зпп, пд маспвних 
бпрпвих дебала, висине  4m, ширине 4m, са 
натписпм у дубпрезу  

1 kom     

Ограда пкп зеленила и дечијег мпбилијара, 
пблице 14cm и канап 22mm 

120 m      

УКУПНО:         

     

УКУПНО-пбјекти, пграде, пергпла:         
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Ппдппплагачки радпви Кпл. Јед. мере Цена   

Набавка, исппрука и мпнтажа синтетичке 
траве са еластичним слпјем на дечијем 
игралишту. Еластични слпј пд плпча пд 
рециклиране гуме дебљине 20mm. 
Синтетичка трава висина влакана 24mm, 
дебљина влакана мин. 100 микрпна, мин. 
33000 влакана пп m2. Трава мпже бити у 
више бпја пп избпру инвеститпра. Трава се 
пуни гварцним пескпм гранулације 0.3 -
0.8mm, 15kg/m2. Сппјеви се раде са тракпм 
за спајаое и двпкпмппнентним лепкпм у 
зеленпј бпји. 

200 m2     

Набавка, исппрука и мпнтажа синтетичке 
траве на платпу испред пбјекта. Влакна су 
висине 12mm,пд УВ стабилисанпг 
пплипрппилена, дебљине мин. 65 микрпна, 
брпј филамента пп m2 мин. 78000. Трава се 
пуни кварцним пескпм гранулације 0.3 - 
0.8mm, 10kg/m2. Сппјеви се раде са тракпм 
за спајаое и двпкпмппнентним лепкпм у 
зеленпј бпји 

130 m2     

Набавка и уградоа вибрппреспваних 
бетпнских елемената димензија 12x12, 
12x24, 24x24, 24x36cm, d=6cm, са 
заступљенпшћу према плану пплагаоа кпји 
дефинише инвеститпр. Плпче су двпслпјне са 
завршним слпјем пд кварцнпг песка, пштрих 
неравних ивица са вертикалним 
дистанцерима упуштеним у пднпсу на гпроу 
ивицу. Завршна пбрада плпча је 
прптивклизна пд више бпја кпје се преливају 
пп завршнпј ппвршини плпча у тпну пп 
избпру инвеститпра и квалитетпм бетпна 
мин.  MB40, V6, M100. Плпче је пптребнп 
ппставити прекп стабилизпване ппдлпге  
(ниже 9-11cm пд кпте ппда) на слпју каменпг 
агрегата 4-8mm у дебљини 3-5cm, према 
плану пплагаоа са ''пеглаоем'' завршне 
ппвршине и забрисаваоем ситним пескпм. 

500 m2     
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Набавка и уградоа вибрппреспваних 
бетпнских елемената димензија 17.2x11.5, 
11.5x11.5, 11.5x11.5/7cm d=6cm, са 
завршним слпјем пд кварцнпг песка са 
запбљеним гпроим ивицама. Завршна 
пбрада плпча је прптивклизна у више тпнпва 
пп избпру инвеститпраи квалитетпм бетпна 
мин. MB40, V6, M100. Плпче је пптребнп 
ппставити у мпзаичнпм слпгу, прекп 
стабилизпване ппдлпге, (ниже 9-11cm пд 
кпте ппда) на слпју каменпг агрегата 4-8mm у 
дебљини 3-5cm, према плану пплагаоа са 
''пеглаоем'' завршне ппвршине и 
забрисиваоем ситним пескпм 

50 m2     

Прпстпр за живптиое: набавка, исппрука и 
мпнтажа малча, пиљевине и биљне сечке 
дебљине 5-8cm 

430 m2     

Стазица у кпралу за живптиое пд дрвених 
импрегнираних бпрпвих пблица, фугпвана 
ризлпм 

70 m2     

Арис декинг са арис ппдкпнструкцијпм, 
декинг 27x120mm, премазан хибридним 
уљем. Шрафљеое специјалним инпкс 
шрафпвима у бпји дрвета 

18 m2     

Гумене плпче дебљине 60mm пд 
рециклиранпг гуменпг гранулата у цигла 
бпји. Плпче мпрају бити у складу са EN 1176 i 
EN1177, мпнтажа на пластичне чепиће 

50 m2     

УКУПНО ппдппплагачки радпви:         

          

  
    

Мпбилијар за дечије игралиште Кпл. Јед. мере Цена   

Дечије игралиште и агилти пплигпн је за за 
најмлађе кприснике пд 3-10 гпд. Цеп 
пплигпн је на земљи и максимална висина 
препрека је дп 2м. Овај деп парка се 
кпристити без псигураоа и мпже се 
кпристити уз надзпр рпдитеља, радника 
парка...  
Треба да садржи мин 6 елемената/препрека 
типа: вештачкп брдп са тпбпганпм, лијанама 
и пеоалицпм,  мреже, пеоалице, 

1 kom     
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ваљци/паоићи, баланс греда, зид за 
пеоаое, висећи мпстић, трамбулина и сл. 
Зпну на неки  
начин визуелнп пивичити канапима, 
вертикалним субићима, камеоем и сл 

Набавка, исппрука и уградоа клацкалице за 
децу 3-12 гпд. 

2 kom     

УКУПНО мпбилијар:         

     

     
Хпртикултура Кпл. Јед. мере Цена   

Набавка, исппрука и мпнтажа гајенпг бусена 270 m2     

Дрвеће          

1.Liquidambar styraciflua,H=4-5m 4 kom     

Жбуое          

2.Lonicera nitida, h=30-40cm 78 kom     

Пузавице          

3.Partenocisus tricuspidata h= 2-2.5m 12 kom     

4. Hedera helix "'Sagittifolia" h=3.5-4m 4 kom     

Набавка, исппрука и уградоа хумуса за за 
садоу 

10 m3     

УКУПНО:         

     

УКУПНО СВИ РАДОВИ:         

     
ПДВ:         

     

УКУПНО СА ПДВ-пм:         

 

 
 
 
 



38 

 

 

Рок важења понуде (минимум 60 дана) 
 

 

Рок извођења радова (максимум 90 дана) 
 

 

Датум                                                         Понуђач 
М. П. 

 
 

 Напомена :  
Образац понуде понуђач мора  да  попуни, овери  печатом и  потпише, чиме 
потврђује да  су  тачни подаци који су  у  обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
 
 

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

НАБАВКЕ  
 

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 – радови – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ - ЈН број 03/2018 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно  услове  дефинисане  конкурсном  документацијом  за  предметну  јавну 
набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и  његов  законски заступник 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) 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 седиште на њеној територији); 

5) 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:   
Датум:   

 
М.П. 

Понуђач: 

 

 
 
 

Напомена:  У колико  понуду   подноси   група  понуђача ,  Изјава  мора  
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе  
понуђача и оверена печатом. 
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2а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
 

 
 

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 – радови – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА 
И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ - ЈН број 03/2018, 
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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине  у  складу  са  прописима  Републике  Србије  (или  стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 

 
 

Место:   
Датум:   

 
М.П. 

Подизвођач: 

 

 
 
 

 У колико  понуђач  подноси   понуду   с а   подизвођачем  ,  Изјава  мора  
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, 
 

даје: 

, 
(Назив понуђача) 

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ 
ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ - ЈН број 03/2018, 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. 
 У колико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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 4.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 

У Г О В О Р 
 
 
 
 
 

Уговорне стране: 

 
1. Привредно друштво Зоолошки врт града Београда д.о.о., ул. Мали 

Калемегдан Бр.8, 11000 Београд, кога   заступа директор Србољуб Алексић (у 
даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

 

2.                                                            са    седиштем    у        Београду,        ул. 

                              _____   бр.      ,       МБ      

у  својству 
,   кога   заступа 

(у 

даљем тексту: Извођач). 
 

 
 

 

 
Предмет уговора: ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ 

ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ - ЈН број 03/2018 
 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно константују да је Наручилац, сходно одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/2012, 14/2015, 68/15), спровео 
поступак јавне набавке бр. 03/2018, за набавку радова и да је после спроведеног 
поступка јавне набавке изабрао Извођача радова: ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ - ЈН број 03/2018, који има 
обавезу да изведе радове у свему у складу са условима прописаним конкурсном 
документацијом, и са Понудом број                         од                        године, која 
чини саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 
Укупна вредност набавке добра из члана 2. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а 

износи    динара (словима:                                                ), 
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а према усвојеној понуди Извођача. 

Вредност набавке добра из става 1. овог члана добијена је на основу количина и цена по 
јединици мере из усвојене понуде. 
Цена из става 1. овог члана је фиксна до комплетног завршетка радова и потписаног 
записника о примопредају радова. 
ПДВ ће се обрачунати приликом испостављања рачуна у складу са важећим Законом о      
ПДВ-у у тренутку издавања рачуна. 

 

 

 
Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да  вредност изведених радова уплати Извођачу на следећи 
начин: 
30% авансо, а преосталих 70% најкасније 15 дана од дана завршетка радова и 
потписаног записника о примопредаји радова, а након испостављања коначног рачуна 
– ситуације, на текући рачун бр   
код                             _________________(назив банке). 

 
Члан 4. 

 
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора изведе најкасније у 
року од 90 дана од дана потписивања уговора. 
Рок за извођење може продужити у случају наступања догађаја или околности које по 
закону искључују одговорност Извођача и то за време трајања тих догађаја или 
околности. 

 

 

 

Члан 5. 

 
У случају било каквог квалитативног или квантитативног одступања у извођењу радова 
који су предмет овог Уговора, Извођач је дужан да, без одлагања, изврши поправку у 
року од 3 дана од дана утврђеног недостатка и радове усагласи са условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде Извођача. 

 

 
 

Члан 6. 

 
Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени заступници обе уговорне стране. 

 

 
 

Члан 7. 
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У случају неизвршавања било које обавезе утврђене овим уговором, уговор се сматра 
раскинутим. 

 

 

 

Члан 8. 

 
Све евентуалне спорове који настану из овог уговора, или поводом њега, уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно. Уколико то није могуће, уговара се 
надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

 

 

Члан 10. 

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

 
Члан 11. 

 
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 
3(три) примерка, а Извођач 2(два) примерка. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
НАРУЧИЛАЦ                                                                                         ИЗВОЂАЧ 
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5. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 

у поступку јавне набавке радова – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ  ЈН Бр. 03/2018 
 
 

________________________________________________ даје: 
(назив понуђача) 

 
 
ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо приликом 
закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице евидентиране у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Уз меницу ћемо доставити менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од уговорене вредности без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ 
о регистацији менице и копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју смо навели у меничном овлашћењу – писму. 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 
десет дана од дана коначног извршења свих обавеза предвиђених уговором.  
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих 
уговорених обавеза.  
 
 

М. П. 
 
 

________________________________ 
Потпис овлашћеног лица 

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај 
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из 
групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих 
учесника у заједничкој понуди. Уколико група понушача нема овлашћеног 
представника овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког 
понуђача из групе понуђача. 
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6. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 
у поступку јавне набавке радова – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ,  ЈН Бр. 03/2018 
 

________________________________________________ даје: 
(назив понуђача) 

 
 
ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ 
АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 
 
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо приликом 
закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за 
повраћај авансног плаћања у виду регистроване бланко соло менице евидентиране у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Уз меницу ћемо доставити менично овлашћење – писмо, са назначеним целокупним 
износом аванса са урачунатим порезом на додату вредност, као и доказ о регистацији 
менице и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју смо навели у меничном овлашћењу – писму. 
Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања мора да важи 
најмање до правдања аванса, односно до извршења свих обавеза предвиђених 
уговором.  
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања у 
случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.  
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих 
уговорених обавеза.  
 
 
 

М. П. 
 

________________________________ 
Потпис овлашћеног лица 
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7. ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И 
РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 

 
у поступку јавне набавке радова – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ,  ЈН Бр. 03/2018 
 
 

Ред. 
број 

Референтни 
Наручилац 

Предмет уговора 

Лице за 
контакт 
(име и 
презиме, број 
телефона) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 

М. П. 
 

________________________________ 
Потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај 
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из 
групе понуђача. Уколико група понушача нема овлашћеног представника овај 
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
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8. OБРАЗАЦ  - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

Назив референтног 
наручиоца/купца 

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА  
 
Којом потврђујемо да је понуђач _____________________________________, као 
самостални извршилац или учесник у заједничкој понуди извршио услуге на основу 
закључених уговора о набавци __________________________________________ у                                                                                                
                                                                         (навести предмет набавке) 
пословној години (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. години), у укупној вредности од 
___________________ динара без ПДВ-а.  
                                                           
Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета извршених услуга и 
поштовања рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора. 
 
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради 
учешћа у поступку јавне набавке радова – ПРЕУРЕЂЕЊЕ БЕБИ ЗОО ВРТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА АВАНТУРА ПАРКОМ  ЈН Бр. 03/2018 и у друге 
сврхе се не може користити. 
  
Место:__________________  
 
Датум:__________________ 
 
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 
                                                                            

Референтни наручилац-купац 
       М.П.      
 

    ____________________ 
потпис 


