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На основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у 

даљем тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19) и Одлуке о 

покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број 404.1-1620/19-2 од 

08.10.2019. године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање упућује: 

 

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ  
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

КОЈА ЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГА ВРШЕЊА ПРОЈЕКТАНТСКОГ НАДЗОРА 
ТОКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ФИЛИЈАЛЕ НОВИ САД,  

ОЦЕЊЕНА КАО НЕПРИХВАТИЉИВА  

 

1. Подаци о Наручиоцу:  
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др 

Александра Костића бр. 9, Београд, www.pio.rs 

 

2. Предмет јавне набавке: Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад 

Назив и ознака из општег речника набавке: 71247000 - надзор грађевинских радова 

 

3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда 

члан 35. став 1. тачка 1. Закона. 
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда Наручилац може спроводити ако 

у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све 

неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке 
спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако Наручилац одлучи 

да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или 
квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, 

није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити 

већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном 
дијалогу. 

 

4. Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив: Наручилац у преговарачки поступак позива 

само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.  

Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке за предметну Услугу вршења пројектантског надзора током 
извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад, ЈН 88/2019 добио једну понду, Групе понуђача: 

 
ADS ENERGO KONCEPT DOO NOVI SAD, Ђорђа Рајковића 23, Нови САД и 

KRIP - INŽENJERING DOO, Булевар маршала Толбухина 40, 2. спрат, Београд  
Понуда број 1208/19 од 12.08.2019. године 

 
Наручилац је у Одлуци о обустави отвореног поступка констатовао да је горе наведена понуда 

неприхватљива из разлога што:  

1) Одлуком о покретању поступка предметне јавне набавке утврђена је процењена вредност у износу од 

6.520.750,00 динара без ПДВ. Понуђач је у својој понуди као укупну понуђену цену понудио 1,24% од 

вредности извршених радова за које се врши услуга пројектантског надзора, а како вредност радова износи  

2) 567.391.613,79 динара без ПДВ, то је понуђена цена за услугу пројектантског надзора 7.035.656,01 динара 

без ПДВ. Имајући у виду да понуда групе понуђача ADS ENERGO KONCEPT DOO NOVI SAD и KRIP- 

INŽENJERING DOO, прелази износ процењене вредности Наручилац је понуду овог Понуђача оценио као 

неприхватљиву. 

3) Као доказ додатног услова да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом под тачком 2 а) да је 

у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио пројектовање 

или пројектантски надзор над извођењем радова на минимум 2 (два) објекта (стамбене и нестамбене зграде 

класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) укупне БРГП сваког од објеката преко 1000 m² за све 

наведене врсте радова, понуђач је доставио доказ  да је вршио пројектовање или пројектантски надзор над 
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извођењем радова на машинским инсталацијама – систем централне климатизације на објекту на начин да 

је доставио све конкурсном документацијом захтеване доказе само за објекат нове зграде ФОН-а у Београду, 

док за остале објекте  наведене у референц листи из достављених доказа комисија није утврдла да се ради 

о радовима на систему централне климатизације. 

4) Као доказ датног услова да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом под тачком 2 b) да је у 

претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио пројектовање 

или пројектантски надзор над извођењем радова на заштити темељне јаме на минимум 2 (два) објекта 

(стамбене и нестамбене зграде), понуђач је доставио референц листу о извршеним услугама пројектовања 

или пројектантског надзора и потврду наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи пројектовања или 

вршења пројектантског надзора за сваки објекат посебно а у којима је ова услуга наведена. 

Међутим, како у осталој достављеној документацији (уговору и окончаној ситуацији) није децидно наведено 

да је понуђач вршио пројектовање или пројектантски надзор над извођењем радова на заштити темељне 

јаме, као што је то случај са осталим захтеваним врстама радова, комисија није утврдила да је понуђач 

заиста и извршио предметну услугу.  

5) Kao доказ да располаже довољним кадровским капацитетом под тачком 3 а) да има одговорне пројектанте, 

носиоце личних лиценци који  су били именовани за одговорног пројектанта или вршиоца пројектантског 

надзора на најмање 2 објекта (стамбене и нестамбене зграде класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 

127410) чија појединачна БРГП није испод 1000 m2 и то најмање 1 носиоца лиценце типа 353; понуђач за 

Ристу Мишковића, носиоца лиценце 353, није доставио решења о одређивању одговорног пројектанта или 

вршиоца пројектантског за 2 објекта наведена у референнц листи а како је било захтевано конкурсном 

документацијом наручиоца. 

6) Kao доказ да располаже довољним кадровским капацитетом под тачком 3 ц) да има најмање 1 лице, носиоца 

личне лиценце типа 301 или 310 или 311 које је било именовано за одговорног пројектанта или вршиоца 
пројектантског надзора над извођењем радова на заштити темељне јаме на најмање 2 објекта (стамбене и 

нестамбене зграде), понуђач за Александру Кубат, носиоца лиценце 310, није доставио решења о 
одређивању одговорног пројектанта или вршиоца пројектантског надзора за 2 објекта наведена у референнц 

листи а како је било захтевано конкурсном документацијом наручиоца. 

 
Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву 

понуду, применом члана 109. став 1. Закона, започети поступак је обустављен.  

 
 

ДОКАЗИ КОЈИ ЋЕ НЕПРИХВАТЉИВУ ПОНУДУ ИЗ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА  

УЧИНИТИ ПРИХВАТЉИВОМ 

 

Група понуђача: ADS ENERGO KONCEPT DOO NOVI SAD, Ђорђа Рајковића 23, Нови САД и KRIP- 
INŽENJERING DOO, Булевар маршала Толбухина 40, 2. спрат, Београд, ће своју понуду из отвореног 

поступка учинити прихватљивом, тако што ће доставити: 
 - Доказ да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

а) да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио 

пројектовање или пројектантски надзор над извођењем радова на минимум 2 (два) објекта (стамбене и 
нестамбене зграде класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) укупне БРГП сваког од објеката преко 

1000 m² и то за: 

 извођење машинских инсталација – систем централне климатизације. 

 

            b) да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио 

пројектовање или пројектантски надзор над извођењем радова на заштити темељне јаме на минимум 2 (два) 
објекта (стамбене и нестамбене зграде). 

Што се доказује достављањем:  

Доказ: 

a. Доказује се достављањем: 

 референц листа о извршеним услугама пројектовања или пројектантског надзора 

(Образац XI)  

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

 окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења пројектовања или 

пројектантског надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном 
послу; 
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 потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи пројектовања или 

вршења пројектантског  надзора за сваки објекат посебно (Образац XII)  

b. Доказује се достављањем: 

 референц листа о извршеним услугама пројектовања или пројектантског надзора 

(Образац XI) 

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

 окончанoм или привременом ситуацијом за услугу пројектовања или пројектантског 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 
 потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи пројектовања или 

вршења пројектантског надзора за сваки објекат посебно (Образац XIII) 

 

 

  Доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

a) Понуђач мора имати одговорне пројектанте, носиоце личних лиценци који  су били именовани за 

одговорног пројектанта или вршиоца пројектантског надзора на најмање 2 објекта (стамбене и 
нестамбене зграде класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) чија појединачна БРГП није 

испод 1000 m2 и то: 

 

 најмање 1 носиоца лиценце типа 353. 

 

b) Понуђач мора имати најмање 1 лице, носиоца личне лиценце типа 301 или 310 или 311 које је било 
именовано за одговорног пројектанта или вршиоца пројектантског надзора над извођењем радова 

на заштити темељне јаме на најмање 2 објекта (стамбене и нестамбене зграде). 

 

Што се доказује достављањем:  

Доказ: 

a. Доказује се достављањем: 

 изјавe понуђача о одговорним вршиоцима пројектантског надзора (Образац XV); 

 личних лиценци;  

 М образаца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 референц листе објеката на којима је лице било одређено за одговорног пројектанта 

или вршиоца пројектантског надзора за конкретну врсту радова са: наменом објекта, 
локацијом објекта, БРГП објекта, годином извођења радова и врстом радова за које је 

био решењем одређен (Образац XVI); 
 решења о одређивању одговорног пројектанта или вршиоца пројектантског надзора за 

објекте из референц листе. 

 

b. Доказује се достављањем: 

 изјавe понуђача о вршиоцима пројектантског надзора (Образац XV); 

 личних лиценци;  

 М образаца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 референц листе објеката на којима је лице било одређено за одговорног пројектанта 

или вршиоца пројектантског надзора за радове на заштити темељне јаме: наменом 

објекта, локацијом објекта и годином извођења радова (Образац XVI); 
 решења о одређивању одговорног пројектанта или вршиоца пројектантског надзора за 

објекте из референц листе. 

 

Напомена: Уколико једно лице поседује одговарајућу лиценцу или лиценце за вршење 

пројектантског надзора над извођењем предметних врста радова, то лице може бити 

именовано за вршиоца пројектантског надзора за више врста радова који су предмет набавке. 

 

Понуђач је у обавези да као средство обезбеђења уз понуду достави: 

1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, на износ од 600.000,00 динара без ПДВ, са роком 

важења 60 дана дуже од рока важења понуде, која мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив –у корист Наручиоца. 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира ако Понуђач након истека рока за подношење 
понуда измени, повуче понуду или уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор 

о јавној набавци и ако не достави средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором; 

2. Обавезујуће писмо о намерама банке, у коме банка изјављује да ће издати безусловну и плативу на први 

позив банкарску гаранцију као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, у складу са условима 
из конкурсне документације, са роком важења 60 дана дуже од рока важења понуде; 

3. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала обавезујуће 

писмо о намерама и банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 

  

Понуђач је обавезан да достави и следеће обрасце: 

 - Образац понуде;  

            - Образац структуре цене; 

 - Образац Модела Уговора; 

 - Образац изјаве о независној понуди; 

 - Образац изјаве о поштовању прописа и непостојању забране обављања делатности;  

 - Образац Споразума о поступању са поверљивим информацијама, документима и подацима;  

- Образац изјаве о одговорности. 

  

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, као средства 
финансијског обезбеђења, преда Наручиоцу: 

1. Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење уговорених обавеза у износу од 10% од 

укупне вредности Уговора без ПДВ и са роком важења најмање 90 дана дуже од уговореног рока за 
завршетак радова, која мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, а у корист Наручиоца, 

Банкарска гаранција се активира у случају да Добављач не извршава уговорне обавезе из предметне набавке. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Добављач је у обавези да продужи важење 
банкарске гаранције, у случају да рок важности банкарске гаранције не покрива продужени рок за извођење 

радова. 

2. копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску 

гаранцију. 

 

5. Поступак се спроводи ради закључења уговора у преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда.  

 

6. Број партија: набавка није обликована по партијама.  

 

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду, непосредно или путем 

поште, у затвореној коверти или кутији, на адресу Наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање, Др Александра Костића 9, Београд, шалтер опште писарнице (у даљем тексту: адреса Наручиоца), 

до рока назначеног у позиву за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки, Управе за јавне 
набавке и интернет страници Наручиоца, односно до 14.10.2019. године, најкасније до 11:00 часова, са 

назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: УСЛУГА ВРШЕЊА ПРОЈЕКТАНТСКОГ НАДЗОРА ТОКОМ 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ФИЛИЈАЛЕ НОВИ САД, ЈН 88/2019 - НЕ ОТВАРАТИ. На 

полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон, факс, e-mail адреса и 
контакт особа. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 
Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење понуда. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

8. Отварање понуда и поступак преговарања обавиће се јавно 14.10.2019. године у 11:30 часова у 

просторијама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића број 9 у Београду, 

у великој сали на трећем спрату, канцеларија бр. 301. 
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           Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно у поступку отварања понуда 
могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  

           Представници понуђача који присуствују отварању понуда и преговарању, обавезни су да поднесу 

пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
 

 
9. Начин спровођења преговарачког поступка: 

 Елементи о којима ће се преговарати:  

Цена  

 
 

Преговарање ће се спровести на следећи начин:  
Након отварања писане понуде, спровешће се непосредно преговарање између представника Понуђача и 

Комисије Наручиоца са вођењем Записника о преговарању. Након отварања понуде, Понуђач ће бити позван да 

се још једном изјасни на записник о цени предметне набавке. Када се Понуђач изјасни да је дата понуда коначна, 
поступак преговарања је окончан. 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно 

писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано 
од стране законског заступника понуђача.  

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом 

коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

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

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку преговарања: 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писано 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране 
одговорног лица понуђача.  

 

11. Рок за доношење одлука о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од 
дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. Наручилац ће са изабраним понуђачем да 
закључи Уговор након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
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Предмет понуде: „Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи 

објекта Филијале Нови Сад“ - ЈН 88/2019  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

                                                
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну 

Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана 
групе појединачно.  

I  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 
 

       

                                      

 

                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за пензијско    

и инвалидско осигурање 
Дирекција Београд, 

   Др Александра Костића бр. 9, 
11000 Београд 

 ПИБ: 105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив пoдизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

 

       

                                      

 

                          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање 

Дирекција Београд, 
Др Александра Костића бр. 9, 

11000 Београд 

ПИБ: 105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

                                            

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 

податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да 
копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни 

за  сваког подизвођача појединачно. 
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ПОНУДА - БР. _____ 
Предмет понуде: Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта 

Филијале Нови Сад - ЈН 88/2019 

 
Укупна уговорена цена: износи _________ % (проценат се наводи са две децимале) од вредности извршених 

радова за које се врши услуга пројектантског надзора.                                             
У укупну уговорену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметног посла и то услуга 

пројектантског  надзора, као и израда пројекта изведеног објекта, трошкови превоза,  потрошног материјала и 

остали трошкови који могу настати за Добављача у току извршења предметне набавке. Сву опрему и средства 
неопходна за извршење услуга обезбеђује Добављач о свом трошку. 

 
Начин и рок плаћања: Плаћање се врши у року од 15 дана од дана пријема правилно испостављених 

привремених ситуација и окончане ситуације и то: 

 Једном месечно на основу испостављених привремених ситуација - рачуна  које прати извештај 

овлашћеног лица Наручиоца о раду Пројектантског надзора и извештај Пројектантског надзора, а према 
динамици извођења радова и у склaду са испостављеним и овереним привременим ситуацијама Извођача 

радова. 

 Након завршетка извођења радова, извршеног техничког прегледа и примопредаје изведених радова 

између Извођача радова и Наручиоца, Пројектантски надзор доставља окончану ситуацију – рачун који 
прати извештај овлашћеног лица Наручиоца о раду Пројектантског надзора и извештај Пројектантског 

надзора, а у складу са испостављеном и овереном окончаном ситуацијом Извођача радова. 

9. Рок за извршење услуга: 

Услуга пројектантског надзора врши се до краја извођења предметних радова, односно до примопредаје 
истих, као и до извршеног техничког прегледа објекта којим се утврђује да је објекат подобан за употребу 

 

Предвиђено време за извођење радова је 540 календарских дана од дана увођења Извођача радова у 
посао. Уколико дође до продужења рока за извођење радова продужава се и рок за извршење услуга 

Пројектантског надзора. 
 

Рок важења понуде:____________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

 
Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре: 

 ДА    НЕ (понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ). 
 

Понуђач подноси понуду:  1) самостално; 

                                             2) као заједничку понуду; 
                                             3) са подизвођачем; 

 
Понуђач је обавезан да заокружи начин на који подноси понуду. 

 
 

    -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50% ) 

        
    -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
ПОНУДУ САЧИНИО: 

_______________________ 

 ДИРЕКТОР 

_______________________ 
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II  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

са упуством како да се попуни 

 

Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта Филијале Нови Сад 

  ЈН 88/2019 
 

1. Структура цене са упутством за попуњавање:  
 

Р. 

бр 

Назив услуге Трошкови 

пројектантског 
надзора (у %) 

Трошкови израде 

пројекта 
изведеног објекта 

(у %) 

Разлика (у 

цени у %) 

Цена из 

понуде (у %) 

I II III IV V VI=III+IV+V 

1. Услуга вршења 

пројектантског 
надзора током 

извођења радова на 

изградњи објекта 
Филијале Нови Сад 

    

 

Упутство за попуњавање структуре цена: 
1. У колону III унети износ трошкова пројектантског надзора у % у односу на цену изведених 

радова; 
2. У колону IV уписати износ трошкова израде израде пројекта изведеног објекта у % у 

односу на цену изведених радова; 

3. У колону V уписати износ разлике у цени коју понуђач оставрује извршењем редметне услуге; 
4. У колону VI уписати износ цене услуге у % из понуде која чини збир свих трошкова и разлике 

у цени; 
 

            Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове   

које понуђач има у реализцији набавке.  

            Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене  

   потпише,  чиме потврђује да су наведени подаци тачни.  

 
 

 
                Датум                       ПОНУЂАЧ 

                                           ___________________ 
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III   МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта 
Филијале Нови Сад ЈН 88/2019 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 

1. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Београд, Др Александра Костића бр. 
9, кога по овлашћењу Драгане Калиновић, директора Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање 01 број 110.2-6087/19 од 31.07.2019. године, заступа Хаџи Ана Дашић, 
директор Сектора за правне и опште послове 

ПИБ: 105356542; 

Матични број: 17715780; 
текући рачун бр. 840-1652-22 који се води код Управе за трезор    

(у даљем тексту: Наручилац) и 
 

2."_________________________" из___________________, ул. _________________, кога заступа 

директор ____________________ 

ПИБ: ____________________ 
Матични број: ________________ 

Број рачуна: ___________________________ који се води код ___________________ 

       
Наступа у заједничкој понуди са: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Наступа  са подизвођачима:  

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Добављач) 
 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) и Одлуком директора Сектора за правне и опште 

послове _______ од ______ године, спровео јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем позива 
за услугу вршења пројектантског надзора на изградњи објекта Филијале Нови Сад, ЈН 88/2019 и донео Одлуку 

о додели уговора број __________ од дана ________________. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи 
објекта Филијале Нови Сад (у даљем тексту: услуга), а у свему према понуди Добављача бр. _______  од 

________2019. године, која са техничким карактеристикама чини саставни део овог Уговора. 
 

ЦЕНА 
Члан 2. 

Уговорена цена из Понуде је фиксна и не може се мењати. 

Укупна цена услуге из члана 1. овог Уговора износи _________ % (проценат се наводи са две децимале) 
од вредности изведених радова за које се врши услуга, а што износи _________________(словима: 

__________________) динара без ПДВ.  
У укупну уговорену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметног посла и то услуга 

пројектантског  надзора, као и израда пројекта изведеног објекта, трошкови превоза, потрошног материјала и 

остали трошкови који могу настати за Добављача у току извршења предметне набавке. Сву опрему и средства 
неопходна за извршење услуга обезбеђује Добављач о свом трошку. 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
„Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ 

Страна 12 од 18 

 
 

Уговорена цена не може прећи износ процењене вредности јавне набавке одређене Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке. 
 

НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 
Члан 3. 

Радови се изводе према динамичком плану Извођача радова. 

Рок за вршење услуге пројектантског надзора зависи од рока извођења радова, односно, пројектантски 
надзор обавља услугу за све време трајања извођења радова.  

Предвиђено време за извођење радова је 540 календарских дана од дана увођења Извођача радова у 
посао. Уколико дође до продужења рока за извођење радова продужава се и рок за извршење услуга 

Пројектантског надзора. 
 

Члан 4. 

Добављач је дужан да услуге из члана 1. овог Уговора изврши професионално и одговорно, а у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. 

закон) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, бр. 22/2015 и 
24/17). 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши у року од 15 дана од дана пријема правилно 
испостављених привремених ситуација и окончане ситуације и то: 

 Једном месечно на основу испостављених привремених ситуација - рачуна  које прати извештај 

овлашћеног лица Наручиоца о раду Пројектантског надзора и извештај Пројектантског надзора, а према 

динамици извођења радова и у склaду са испостављеним и овереним привременим ситуацијама 
Извођача радова. 

 Након завршетка извођења радова, извршеног техничког прегледа и примопредаје изведених радова 

између Извођача радова и Наручиоца, Пројектантски надзор доставља окончану ситуацију – рачун који 

прати извештај овлашћеног лица Наручиоца о раду Пројектантског надзора и извештај Пројектантског 

надзора, а у складу са испостављеном и овереном окончаном ситуацијом Извођача радова. 

Члан 6. 

За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2019. години, плаћање ће се вршити до нивоа средстава 

обезбеђених финансијским планом за 2019. годину, а за обавезе које доспевају за плаћање у 2020. и 2021. 
години, Наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању средстава за предметну услугу усвајањем 

финансијског плана за 2020. и 2021. годину. У случају да финансијска средства не буду обезбеђена за ове 
намене у 2020. и 2021. години, Уговор престаје да важи због немогућности испуњења уговорених обавеза од 

стране Наручиоца. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 
             Добављач је у обавези да, приликом закључења Уговора, као облик финансијског обезбеђења за 

испуњење уговорених обавеза достави:  

1. Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење уговорених обавеза у износу од 10% од 
укупне вредности Уговора без ПДВ и са роком важења најмање 90 дана дуже од уговореног рока за 

завршетак радова, која мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, а у корист Наручиоца, 

Банкарска гаранција се активира у случају да Добављач не извршава уговорну обавезе из предметне 

набавке. 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
„Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ 

Страна 13 од 18 

 
 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Добављач је у обавези да продужи 

важење банкарске гаранције, само у случају да рок важности банкарске гаранције не покрива продужени рок 
за извођење радова. 

2. копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску 

гаранцију. 

 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Члан 8. 

Услуга пројектантског надзора врши се до краја извођења предметних радова, односно до примопредаје 

истих, као и до извршеног техничког прегледа објекта којим се утврђује да је објекат подобан за употребу. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 9. 

Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Добављач не 

извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони недостатке у извршењу уговорених 
обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који регулишу област из које је предмет јавне набавке, о 

чему писаним путем обавештава Добављача. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним путем обавести 
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења Уговора и да је документује на прописани начин. 
 

Члан 11. 

          Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду. 

                                                                             
Члан 12. 

           Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране могу вршити искључиво у 
писаној форми. 

 За све што није предвиђено одредбама овог Уговора, важе одредбе Закона о облигационим односима, 

Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу, Правилником о садржини и начину вођења 
стручног надзора, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредби о безбедности и здрављу на раду на 

привременим и покретним градилиштима као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
                                                                       

Члан 13. 
        Овај Уговор ступа на снагу са даном потписа обе уговорне стране. 

Уговор је састављен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка припадају  Добављачу, 

а 3 (три) примерка Наручиоцу.   
 
                                      

ЗА ДОБАВЉАЧА: 

ДИРЕКТОР 
 

_______________________________ 

НАРУЧИЛАЦ: 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ 
_____________________________ 

пуномоћник Хаџи Ана Дашић 
 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
„Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ 

Страна 14 од 18 

 
 

       IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

           

 
            У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

             У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку Услуга вршења пројектантског надзора током 

извођења радова на изградњи објекта Филијале Нови Сад - ЈН 88/2019 изјављујемо под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је Понуђач ____________________________ поднео понуду НЕЗАВИСНО, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Место и датум                          oвлашћено лице Понуђача 

                                             __________________________ 

 

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

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 

две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
„Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ 

Страна 15 од 18 

 
 

V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА И ИЗЈАВЕ О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉAЊА 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 

          Понуђач _____________________________  (навести назив понуђача) у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за јавну набавку  

Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта Филијале Нови Сад - ЈН 

88/2019, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, као и заштити животне средине. 

спровео јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем позива 

        Место и датум         овлашћено лице Понуђача 

                                                      _______________________ 

 
 

 
................................................................................................................................................ 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкам („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 

68/15), а, као заступник понуђача дајем следећу: 

 
 

 
ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉAЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

          Гарантујем да Понуђач _______________________________(навести назив понуђача), у отвореном 
поступку за јавну набавку Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта 

Филијале Нови Сад - ЈН 88/2019, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 
       Место и датум                                                                                        овлашћено лице Понуђача 

   __                                                                    __________________________

  

Напомена: Изјаву о поштовању прописа и Изјаву о непостојању забране обављања делатности 
морају да потпишу сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача или понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 
као и потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  
 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
„Услуга вршења пројектантског надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ 

Страна 16 од 18 

 
 

VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОСТИ 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија 

тел. +381/ (0)11/ 3630-875, факс (0)11/2061-159 proffice@pio.rs, www.pio.rs 
 

 

 
 

У складу са захтевима међународног стандарда  ИСО 27001:2013,  тачком A.13.2.4 даје се 
 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОСТИ 

Документ се односи на лице које је радно ангажовано у _________ (у даљем тексту ___________) у просторијама 
Републичког фондa за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту Фонд)  у складу са ___________ 

између _________ и Фонда  __ од ______ (у даљем тексту ________). Предмет _______  је ________. 
 

Предмет Изјаве односи се на имовину која се од стране Фонда даје на коришћење __________  а све у складу 
са ___________. Имовина Фонда је дефинисана као  информациона вредност (базе података, wеb сајтови), 

папирни документи (уговори, упутства, процедуре), софтверске вредности (лиценце, апликације), физичке 

вредности (рачунари, мрежни уређаји, сервери), сервиси (снабдевање енергијом, одржавањe, приступ 
ресурсима, подршка ресурсима). Све, претходно наведено, је власништво Фонда  како на почетку уговорне 

обавезе тако и након њеног престанка.  
Потписник ове Изјаве се обавезује да неће нанети никакву материјалну или другу штету имовини коју ће 

користити приликом радног ангажовања  у просторијама Фонда, као и да све податке и информације до којих 

буде долазио у периоду важења ____________, а тичу се Фонда директно или индиректно, неће дистрибуирати 
или учинити доступним ни на који начин, било физичком или правном лицу, нити коментарисати изван 

делокруга свог рада и својих овлашћења. 
Потписник ове Изјаве прихвата да, на начин утврђен правилима Фонда, буде упознат са документима и праксом 

осигурања безбедности информација и да ће та правила у потпуности примењивати. Овом Изјавом се обавезује 

да прихвата да буде укључен у поступке проверавања примене правила за безбедност информација који се 
односе на активности са којом је укључен у систем безбедности Фонда а све у складу са ______________. 

Ако у току радног ангажовања потписник ове Изјаве својим поступцима и понашањима прекрши неке од горе 
наведених обавеза, сагласан је  да се против њега покрене поступак за надокнаду штете у складу са одредбама 

важећих законских прописа Републике Србије. Потписник Изјаве прихвата да буде трајно удаљен из радних 
просторија Фонда и да неће имати никаква потраживања од Фонда.  

У ________, _________. године, Изјаву у присуству овлашћеног представника Фонда _______________, 

_____________________________  потписао је: 
 

 
 

 

 
 

 
ОБР-0051 

 
................................................................................................................................................................................................................ 
Напомена: Понуђач попуњава простор испод испрекидане линије (место, датум, година, овера и понуђач) чиме потврђује 
да је сагласан са моделом изјаве. Лица која ће бити ангажована на извршењу уговора испред понуђача потписују ову изјаву 
пре почетка реализације уговора 

Место: _____________________                            овлашћено лице Понуђача 

 

Датум: _____________________                                                                    __________________ 

Број:  

   ,   

   Потписник Изјаве, 

 
  

 Име и презиме 
  

   (број личне исправе) 

 

   (својеручан потпис) 

http://www.pio.rs/
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VII СПОРАЗУМ О ПОСТУПАЊУ СА ПОВЕРЉИВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА,  

ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА 

 
Закључен између: 

1. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Београд, Улица др Александра Костића 
бр. 9, кога по овлашћењу Драгане Калиновић, директора Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање 01 број 110.2-6087/19 од 31.07.2019. године, заступа Хаџи Ана Дашић, 

директор Сектора за правне и опште послове 
ПИБ:105356542 

матични број: 17715780 
текући рачун бр. 840-1652-22 који се води код Управе за трезор, 

(у даљем тексту: Наручилац)  

и 

2. „_____________________" из _____________, ул. __________ бр. ______, кога заступа 

директор ________________ 

Матични број: ____________ 
ПИБ број: ____________ 

Број рачуна: ______________ који се води код___________________ 
(у даљем тексту: Добављач) 

 

Предмет овог Споразума је регулисање међусобних односа у погледу поступања са поверљивим 

информацијама, подацима и документима. Поверљивим информацијама, подацима и документима сматрају се: 

- Подаци у базама података, датотеке са подацима, системска и апликативна документација, документација о 

оперативним системима, документација о начину и врсти преноса информација кроз корпоративну мрежу, 

техничке карактеристике уређаја и машина, безбедносни подаци, лични подаци,планови, пословни планови, 

пословни процеси, план за континуитет пословања, уговори, споразуми, корисничка упутства и приручници, 

процедуре, упутства, материјали за Управни одбор, колегијуме и седнице, записи интерне ревизије, интерни 

акти, исправе и подаци које Наручиоцу као поверљиве саопшти надлежни орган, односно овлашћено лице 

другог правног лица, као и остале необјављене информације; 

- Софтвер: Програмски код, апликативни софтвер, системски софтвер, базе података, софтверски развојни 

алати, услужни програми и остали софтвер; 

- Физичка имовина: Рачунари и рачунарска опрема (стационарни и преносни рачунари, екстерне рачунарске 

компоненте, снимачи, монитори, тастатуре, штампачи и слично), комуникациона опрема (свичеви, рутери, 

firewall, модеми и слично), медији за чување података (магнетни дискови, магнетне траке, оптички дискови, USB 

меморије и слично), и остала техничка опрема која подржава рад информационог система (RECK ормани, 

уређаји за непрекидно напајање електричном струјоми слично), те остала физичка имовина; 

- Услуге: Информатичке, рачунарске и комуникацијске услуге, опште услуге (напајање електричном енергијом, 

климатизација, грејање, расвета, грађевинске, водоинсталатерске и сличне услуге); 

- Подаци о особљу: радницима, руководству, њиховим квалификацијама, вештинама, искуствима и слично; 

- Неопипљива имовина: репутација и спољна слика Наручиоца.  

Члан 1. 

 Потписнице Споразума су сагласне да се, у погледу поступања са поверљивим информацијама, 

подацима и документима који Добављачу могу постати доступни на основу извршења обавеза по основу Уговора 

о набавци _____________________________________________“, бр. ________________ од ____________. 
године, понашају у складу са прописима који уређују тајност и заштиту поверљивих података. 
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Члан 2. 

 Добављач је обавезан да све информације, документа и податке који му постану доступни приликом 

пружања напред наведене услуге код Наручиоца, чува као поверљиве. 

Члан 3. 

 Поверљивим информацијама, документима и подацима у смислу овог Споразума, сматраће се све 

информације, документа и подаци до којих Добављач може да дође приликом извршења обавеза, без обзира 

на начин на који је дошао до њих (писана, електронска или усмена форма) и без обзира на то да ли је предметни 

документ, информација или податак обележен као поверљив или не.  

Члан 4. 

 Поверљивим информацијама, документимаи подацима неће се сматрати они који имају карактер јавне 

исправе у смислу законских прописа који регулишу ову материју.  

 Поверљивим информацијама, документима и подацима неће се сматрати информација, документ и 

податак чије се откривање захтева од стране надлежних органа на основу закона. 

Члан 5. 

 Добављач је обавезан да све запослене који су ангажовани на реализацији овог Уговора упозори на 

обавезу чувања поверљивих информација, докумената и података и на могуће законом прописане санкције, у 

случају да оне буду неовлашћено откривене.  

Члан 6. 

 Потписници Споразума сагласни су да обавеза чувања поверљивих информација, докумената и 
података траје и по завршетку уговорних обавеза из Уговора о набавци 

_______________________________________“, бр. ________________ од ____________. године, и пет година 

после завршених обавеза из наведеног Уговора. 
 

Члан 7. 

 У случају да услед неовлашћеног откривања поверљивих информација, докумената и података од 

стране Добављача или лица које је ангажовано по било ком основу, у складу са Законом о раду, код њега, 

Наручилац претрпи штету, Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади сву штету коју овај том приликом 

претрпи.  

Члан 8. 

 За све евентуалне спорове који могу настати у погледу извршења овог Споразума надлежан је суд у 

Београду. 

Члан 9. 

 Овај Споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака потписница Споразума 

задржава по 2 (два) примерка.  

За ДОБАВЉАЧА: 
 

ДИРЕКТОР 

_________________________ 

За Наручиоца: 

 

ДИРЕКТОР 

_______________________ 

 

*Овај Споразум, у име групе понуђача, потписује носилац посла, а у случају подношења понуде са подизвођачем, овај Споразум 

потписује Понуђач.   


