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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Назив наручиоца: Центар за промоцију науке  

Адреса: Макензијева бр. 24, 11000 Београд  

Интернет страница: www.cpn.rs 

ПИБ: 106319683 

Матични број: 20577363 

1.2 Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.  

Позив за подношење понуде објављен је 20. маја 2015. године на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца.  

1.3 Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке је закуп магацинског простора.  

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 70220000 – Услуге давања других некретнина осим 
стамбених у најам или закуп.  

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике.  

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен 
са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.  

1.5 Лица за контакт  

Лице за контакт је: Слободан Јевтић, електронска адреса: sjevtic@cpn.rs, број телефона: (011) 2400260.  

http://www.cpn.rs/
mailto:sjevtic@cpn.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке је закуп магацинског простора.  

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 70220000 – Услуге давања других некретнина осим 
стамбених у најам или закуп.  

 
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Магацински простор чији је закуп предмет јавне набавке, треба да испуњава услове према 
следећој спецификацији:  

- захтевана корисна квадратура магацинског простора: од 150 до 200м²;  
- висок плафон (до 4м);  
- плац на коме се налази магацин мора да буде потпуно ограђен; 
- постојање рампе за приступ теретног возила и могућности истовара; 
- физичко-техничко обезбеђење (портирска служба) магацинског простора 24 часа са видео 

надзором простора на коме се магацински простор налази; 
- могућност приступа и уласка у магацин током 24 сата; 
- осветљеност магацинског простора и осветљеност приступа за истовар; 
- због специфичности намене магацинског простора, пожељно је да буде у непосредној близини 

Београдског сајма и што повољнији приступ градским саобраћајницама (максимална удаљеност 
магацинског простора од Београдског сајма не сме бити већа од 10км); 

- магацинскии простор мора да испуњава све услове прописане Законом о заштити на раду и 
Закона о заштити од пожара и у случају повреде ових закона одговоран је искључиво закуподавац. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће услове:  

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива за подношење понуда; 

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.  

4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона  

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће услове: 

1) да је власник непокретности која се нуди у закуп и да непокретност није оптерећена никаквим 
теретом у корист трећих лица, који би Наручиoца могли током трајања уговора да ометају у његовој 
несметаној државини и коришћењу. 

4.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 
У складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да испуни услове наведене у тачки 
4.1.  

4.4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 
Закона 

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, сваки члан групе понуђача мора да испуни услове 
наведене у тачки 4.1.  

4.5 Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона 

Испуњеност свих обавезних услова доказује се достављањем изјаве којом понуђач, подизвођач 
или понуђач који је члан групе понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове, која је саставни део конкурсне документације. По истом 
принципу, доказе достављају и подизвођач и понуђач који је члан групе понуђача.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, подизвођача или 
понуђача који је члан групе понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у року од 10 дана од 
дана пријема позива.  

Ако понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача у остављеном року од 10 дана не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову / њихову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

4.5.1 Правно лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
привредног суда.  

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
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кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре, односно:  

2.1) Извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица и  

2.2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда 
у Београду и  

2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси према месту рођења или према 
месту пребивалишта).  

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно морају бити издати после 28.03.2015. године).  

3) Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката, односно:  

3.1) Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или  

3.2) Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.  

(Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, односно после 20.05.2015. године).  

4) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, односно:  

4.1) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  

4.2) Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или  

4.3) Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно морају бити издати после 28.03.2015. године).  

4.5.2. Предузетник испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа: 
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.  

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:  

2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта).  

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно морају бити издати после 28.03.2015. године).  

3) Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката, односно:  

3.1) Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или  

3.2) Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.  
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(Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, односно после 20.05.2015. године).  

4) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, односно:  

4.1) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 

4.2) Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода.  

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно морају бити издати после 28.03.2015. године).  

4.5.3. Физичко лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа: 

1) Није применљиво.  

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:  

2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта).  

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно морају бити издати после 28.03.2015. године).  

3) Потврде надлежног суда, односно:  

3.1) Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

(Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, односно после 20.05.2015. године).  

4) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, односно:  

4.1) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 

4.2) Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода.  

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно морају бити издати после 28.03.2015. године). 

Понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача који је регистрован у регистру који 
води Агенција за привредне регистре није дужан да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

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

Понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача не мора да достави Образац трошкова 
припреме понуде. 

Понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача односно добављач је дужан да без 
одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Ако се у држави у којој понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача има седиште не 
издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

4.5.4. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из листа непокретности не старији од 30 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 

Понуда мора бити састављена на српском језику.  

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.  

5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или 
опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: “Измена понуде”, “Допуна 
понуде” или “Опозив понуде” за јавну набавку добара, редни број ЈН бр. 1/15. Понуђач је дужан да 
јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.  

5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

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 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.  

5.5 Понуда са подизвођачем 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:  

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;  

- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2. 
конкурсне документације.  

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

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  

5.6 Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
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 издати рачун;  

- рачуну на који ће бити вршена плаћања;  

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
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Носилац посла дужан је да:  

- у Обрасцу понуде наведе опште податке освим понуђачима из групе понуђача;  

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин предвиђен у 
делу 4.3 конкурсне документације.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

5.7 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова 
плаћања 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 
карактеристикама.  

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Минимални рок плаћања је до 45 
дана од дана пријема исправног рачуна.  

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  
 

5.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима. Цена се може исказати и у страној 
валути – еврима, при чему ће, приликом стручне оцене понуда, за прерачун у динаре бити коришћен 
одговарајући средњи курс Народне банке Србије на дан отварања понуда. 

Након закључења уговора цена се не може мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним.  

5.9 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано 
лице ће упутити на адресу наручиоца: Центар за промоцију науке, ул. Макензијева бр. 24, или 
електронску адресу: sjevtic@cpn.rs, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни број ЈН бр. 1/15.  

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним 
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица 
да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.  

5.10 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

5.11 Критеријум за доделу уговора 

mailto:sjevtic@cjn.rs
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Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је 
понудио дужи рок плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и понуђени рок плаћања исте дужине, уговор 
ће бити додељен понуђачу чији је простор ближи Београдском сајму. 

5.12 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закона 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица, сноси понуђач.  

Понуђач је дужан да при састављању своје 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.  

5.13 Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у 
њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим 
ако Законом није другачије одређено.  

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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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 три дана пре истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка комисија 
за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев доставља непосредно, 
електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране 
наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако 
наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.  

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.  

Упутство о уплати таксе можете преузети на адреси: 

http://www.kjn.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=109 

Такса се плаћа у износу од 40.000,00 динара. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која 
садржи следеће елементе:  

 

Сврха плаћања Такса за ЗЗП; назив наручиоца (Центар за промоцију науке); број или ознакa 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (ЈН 1/15) 

корисник/прималац Буџет Републике Србије 

http://www.kjn.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=109
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шифра плаћања 153  или 253 

број рачуна 840-30678845-06 

број модела 97  

позив на број  Подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права (ЈН 1/15) 

 

5.14 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број  

ЈН бр. 1/15 

 

1) Понуда број _____________ од ___________________ године 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР    

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     
 

2) Понуду дајем (заокружити):  

а) самостално  

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач     

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач     
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     
 

3) Рок важења понуде:  

__________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од 
дана отварања понуда).  

 

4) Понуђена укупна цена: 

____________________ без ПДВ-а  

____________________ са ПДВ-ом.  

 

5) Рок плаћања:  
__________ (словима: ____________________) дана од дана пријема исправног рачуна. 

   

Напомена: Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана достављања исправног рачуна. 

 

датум: 
____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла  

   

место: 
____________________ 

   

   ____________________ 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

ЗАКУПА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА  
 

Закључен између: 

1. Центра за промоцију науке, са седиштем у Београду, Макензијева бр. 24 (у даљем тексту: 
Закупац), који заступа вршилац дужности директора др Зорана Курбалија Новичић, порески 
идентификациони број 106319683, матични број 20577363, и 

2. ____________________________________________ са седиштем у _____________________, улица 
__________________________________________, (у даљем тексту: Закуподавац), кога заступа 
_____________________________________,  порески идентификациони број  __________________, 
матични број _________________. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Закупац покренуо поступак јавне набавке мале вредности број 1/2015 за набавку закупа 
магацинског простора, 

- да је Закуподавац _____________________________ дана _________________. године, доставио 
Понуду број _________ од _________________. године, заведену код Закупца под бројем ________, 
која се налази у прилогу предметног Уговора и саставни је његов део, 

- да понуда Закуподавца у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне 
документације, 

- да је Закупац донео Одлуку о додели уговора којом је одлучио да се уговор за предметну јавну 
набавку додели Закуподавцу _________________ на основу Понуде број  _________ од 
_________________. године. (празнине ће попунити Закупац приликом закључења уговора) 

 

 
Члан 1. 

 Предмет уговора је закуп магацинског простора за складиштење рекламног штанда и опреме 
за потребе Центра за промоцију науке, у складу са спроведеним поступком јавне набавке 
_____________, као и Одлуке о избору најповољније понуде бр. ___________ од __________ 2015. 
године, а у свему према прихваћеној Понуди Закуподавца бр. _________ од __________2015. године. 
(у даљем тексту: Понуда). 

 Уговор о закупу се закључује на период од 6 (шест)  месеци. Уколико нити једна страна, 
писаним путем, не обавести другу страну да одустаје од овог уговора, важност уговора се аутоматски 
продужава на период од још 6 (шест)  месеци. 

            

Члан 2. 

 Закупац прима у закуп магацински простор који се налази у Београду,  ул. 
__________________________ бр._____, укупне површине _________ м², у свему према техничкој 
спецификацији предмета јавне набавке и Понуди, која је у прилогу и саставни део овог Уговора. 

 Поред просторије из става 1. овог члана, Закупац има право коришћења и следећих 
заједничких просторија: ходника и тоалета. 

 Закупац ће магацински простор из става 1. овог члана користити са пажњом доброг 
привредника ради складиштења рекламног штанда и опреме Центра. 
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Члан 3. 

 Закупац се обавезује да на име закупа магацинског простора ближе описаног у члану 2. овог 
Уговора, плаћа Закуподавцу месечну закупнину са свим зависним трошковима у износу од 
____________  (словима: ______________________________________________) динара (евра) без 
ПДВ-а, односно ____________  (словима: ____________________________________) динара (евра) са 
ПДВ-ом, уплатом на текући рачун Закуподаваца бр. ____________________________ који се води код 
банке ____________________, у року до ___ дана (минимум до 45 дана) од дана пријема исправне 
фактуре. 

 (У случају да је цена закупа одређена у еврима, у уговор ће бити унета одредба: „Обрачун 
динарске противвредности се врши према средњег курсу Народне банке Србије на дан сачињавања 
предрачуна.“.)  

 Закупац се обавезује да прву закупнину плати приликом закључивања уговора. 

 Плаћање закупнине ће се вршити према предрачуну Закуподавца, најкасније до 5. у месецу за 
текући месец. У случају кашњења у плаћању, Закупац је дужан да плати за сваки дан кашњења камату 
обрачунату по стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате за период од датума доспећа 
уговорене обавезе до коначног плаћања. 

 Цена закупа је фиксна током читавог периода важења Уговора и не може се мењати. 

 

Члан 4. 

 Накнада за коришћење заједничких просторија, трошкови грејања и утрошка воде урачунати 
су у износ закупнине из члана 3. уговора. 

 Поред плаћања закупнине у висини и на начин утврђен у члану 4. уговора, Закупац је дужан да 
плати и следеће трошкове: утрошак електричне енергије, телефона за прикључке које користи и 
потрошене импулсе и друге трошкове за посебне услуге које Закуподавац буде обављао за Закупца по 
посебном захтеву. 

 Трошкове из става 2.  овог члана Закупац ће платити најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
испостављања фактуре у којој је извршен обрачун услуга од стране Закуподавца. 

 Уколико Закупац не плати  трошкове из става 2. овог члана у року од 5 (пет) дана, Закуподавац 
има право да му онемогући даље коришћење техничких услуга до момента измирења обавеза. 

 Трошкове одржавања  складишног простора, као и опреме и уређаја у складишном простору  
из члана 1. став 1. уговора сноси Закупац. 

 Осигурање опреме или робе Закупца у закупљеном магацинском простору није обухваћено 
овим Уговором и исто представља обавезу Закупца. 

 

Члан 5. 

 У циљу обезбеђења наплате доспелих потраживања, Закупац ће приликом закључења уговора, 
доставити Закуподавцу доказ о уплати депозита у висини једне месечне закупнине, који Закуподавац 
може употребити за намирење трошкова закупнине или текућих режијских трошкова, у случају 
неизмирења уговорних обавеза од стране Закупца.   

 Закуподавац је дужан да Закупцу врати обезбеђење из става 1. овог члана, када се, по 
престанку важења уговора, утврди да је Закупац измирио све месечне закупнине и трошкове из члана 
5. уговора, као и да није причињена штета на пословном простору, припадајућим уређајима и опреми, 
који су били предмет закупа.  
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 Закуподавац је овлашћен да у периоду важења уговора тражи измену инструмената 
обезбеђења наплате потраживања, а Закупац се обавезује да без одлагања достави нове инструменте 
обезбеђења потраживања Закуподавца. 

 

Члан 6. 

 Закупац је дужан да: 

 - током трајања уговора простор из члана 1. став 1. уговора са припадајућим уређајима и 
опремом користи са пажњом доброг привредника и одржава у стању подобном за редовну употребу, 
сагласно захтевима Закуподавца и надлежних инспекцијских служби; 

 - трошкове из члана 4. и 5. уговора плаћа за све време док се налази у поседу складишног 
простора из члана 1. став 1. уговора; 

 - врши инвестиционо и текуће одржавање складишног простора из члана 1. став 1. уговора, као 
и одржавање инсталација и уређаја који припадају складишном простору датом Закупцу на 
коришћење, у циљу његовог несметаног коришћења за обављање своје делатности; 

 - у току трајања закупа изврши све поправке и отклони штете настале његовом кривицом, 
односно кривицом његових запослених при коришћењу закупљеног складишног простора, у року од 
15 (петнаест) дана од дана настанка штете; 

 - предузима мере противпожарне заштите; 

 - се стара о одржавању чистоће складишног простора из члана 2. овог уговора, изношењу 
смећа из складишног простора и чувању закупљеног складишног простора у доба када Закупац исти  
користи; 

 - сву имовину Закупца смештену у закупљеном складишном простору осигура против пожара, 
крађе и осталих ризика, чиме Закуподавац отклања сваку одговорност у вези било каквог оштећења 
имовине Закупца; 

 - истакне знак и логотип Закупца на улазу у складишни простор на уобичајени начин и 
одговарајућих димензија, а уз претходну сагласност надлежне службе Закуподавца. 

 Закупац нема право да издаје у закуп површине закупљених просторија и инвентара у 
рекламне сврхе трећим лицима. 

 Закупац нема право да  складишни  простор из члана 2. овог уговора изда у поџакуп  или га по 
било ком другом основу преда на употребу другом лицу. 

 

Члан 7. 

Закуподавац је дужан да: 

- обезбеди непрекидно чување простора из члана 2. овог уговора 24 сата дневно, 7 дана у 
недељи, и да обезбеди ускладиштену робу од ризика оштећења, уништења или крађе; 

- током трајања закупа гарантује закупцу миран посед; 

- обезбеди закупцу приступ простору до складишног простора односно могућност преузимања 
ускладиштене робе или њеног одлагања 24 сата дневно, 7 дана у недељи; 

- током трајања закупа о свом трошку врши све поправке у закупљеном простору, припадајућој  
опреми и уређајима, које прелазе оквире текућег одржавања простора. 

 

Члан 8. 
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 Закупац има право, уз претходну писмену сагласност Закуподавца, да у  складишном простору 
из члана 1. став 1. уговора о свом трошку врши уградњу опреме и уређаја од значаја за обављање 
послова из његове редовне делатности. 

 Закупац нема право да тражи било какву накнаду за извршена улагања и повећања вредности 
складишног простора из члана 1. став 1. уговора и сагласан је да сва улагања припадају Закуподавцу 
после истека уговореног рока закупа или отказа уговора. 

 

Члан 9. 

Закуп престаје: 

- истеком рока из члана 2. уговора; 

- споразумом уговорних страна, пре истека рока из члана 2. уговора, уз отказни рок од 30 
(тридесет) дана; 

- једностраним отказом уговора од стране Закуподавца у случају продаје капитала односно 
имовине, уз отказни рок од 30 дана од дана достављања писменог обавештења Закупцу. 

- једностраним отказом уговора од стране Закуподавца, уз отказни рок од 15 (петнаест) дана,  у 
следећим случајевима: 

а) отказом од стране Закуподавца, ако Закупац закасни с плаћањем закупнине и исту не плати 
ни у накнадном року који му је Закуподавац оставио; 

б) ако Закупац и после писмене опомене Закуподавца и без његове сагласности настави да 
користи складишни простор  противно одредбама о намени утврђеној чланом 3. уговора; 

ц) ако Закупац не пристане на повећање закупнине које му одреди Закуподавац у складу са 
одредбама члана 4. став 5. уговора; 

д) ако Закупац, и поред писмене опомене Закуподавца, настави са обављањем делатности на 
начин који омета нормално и редовно обављање делатности Закуподавца у делу складишног простора 
који користи Закупац; 

е) ако Закупац не одржава закупљени простор из члана 1. став 1. или употребом или на други 
начин проузрокује штету на закупљеном простору; 

ф) ако Закупцу буде правоснажно изречена забрана даљег рада или над њим буде покренут 
стечајни поступак; 

г) у другим случајевима предвиђеним прописима; 

- отказом уговора од стране Закупца, који то право има у свако доба, али не у невреме, уз 
отказни рок од 30 (тридесет) дана од дана уручења захтева, у коме је дужан Закуподавцу да плати 
закупнину, као и да сноси остале трошкове из члана 5. уговора  

Ако Закупац откаже уговор у невреме, односно у време које Закуподавцу не пружа могућност 
да простор из члана 1. став 1. уговора изда у закуп ради стицања прихода, Закуподавац има право на 
накнаду стварне штете коју је претрпео због отказа уговора у невреме, као и на накнаду измакле 
добити.  

Ако Закупац у писменом отказу уговора одреди отказни рок краћи од 30 (тридесет) дана, дужан 
је да Закуподавцу плати закупнину и за следећи месец. 

 

Члан 10. 
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У случају престанка закупа по једном од основа из уговора, Закупац је дужан да Закуподавцу без 
одлагања преда празан складишни простор, без лица и ствари, уређаје и опрему који чине саставни део 
складишног простора, у стању у коме су били на дан преузимања у закуп, узимајући у обзир редовну 
амортизацију складишног простора, уређаја и опреме, што ће се констатовати Записником о 
примопредаји складишног простора, уз потпис обе уговорне стране. 

Закупац је дужан да о свом трошку изврши радове неопходне за довођење складишног простора 
у стање у коме је било на дан предаје на коришћење. 

Ако се приликом предаје складишног простора који је предмет закупа утврди да је на истом или 
на припадајућој опреми и уређајима настала штета, Закупац је дужан  да накнади штету Закуподавцу у 
року од 8 (осам) дана од дана утврђивања обима и висине штете. 

 

Члан 11. 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране, закључује се на 
период од годину дана. 

Приликом примопредаје складишног простора. као и након престанка коришћења складишног 
простора, уговорне стране су обавезне да сачине записник о пријему, односно предаји. 

 За део реализације уговора који се односи на 2016. годину, реализација уговора ће зависити од 
обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом Наручиоца за 2016. годину. У супротном 
уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од 
стране Наручиоца.  

Члан 12. 

 По истеку периода закупа, Закупац је дужан да Закуподавцу преда магацински простор ближе 
описан у члану 2. овог уговора у стању у којем га је примио, узимајући у обзир промене до којих је 
дошло услед његове редовне употребе као и евентуално извршене преправке или адаптације настале 
уз одобрење Закуподаваца, а што ће се констатовати посебним записником. 

 

Члан  13. 

 На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о 
облигационим односима, као и други важећи прописи у Републици Србији који регулишу ову област. 

 

Члан 14. 

 Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно, 
а ако то није могуће надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по три (3) примерка. 

     За ЗАКУПЦА                     За ЗАКУПОДАВЦА 
 
_______________________      _________________________ 

 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да се слаже са предложеним моделом уговора 
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број ЈН бр. 1/15 

а) образац структуре цене 

 Закуп магацинског простора Количина 
(месеци) 

Јединична цена 
(месечна цена)  

без ПДВ-а 

Јединична цена  
(месечна цена) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 
(годишња цена) 

без ПДВ-а 

Укупна цена 
(годишња цена) 

са ПДВ-ом 
1. Закуп магацинског простора 12     

 Укупна цена   

б) упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене  

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

У колони „Јединична цена (без ПДВ-а)“ понуђач уписује месечну цену закупнине без ПДВ-а.  

У колони „Јединична цена (са ПДВ-ом)“ понуђач уписује месечну цену закупнине са ПДВ-ом.  

У колони „Укупна цена (без ПДВ-а)“ понуђач уписује укупну цену закупнине за цео период закупа без ПДВ-а.  

У колони „Укупна цена (са ПДВ-ом)“ понуђач уписује укупну цену закупнине за цео период закупа са ПДВ-ом.  

У реду „Укупна цена“ понуђач уписује укупан збир цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

 

датум: 

____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла 

 

место: 

____________________ 

   

   

____________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број  

ЈН бр. 1/15 

 

а) Образац трошкова припреме понуде 

 

Врста трошкова  Износ трошкова  
    
      
      
      
      
      
   
 

датум: 

____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла 

 

место: 

____________________ 

   

   

____________________ 

 

б) упутство како да се попуни Образац трошкова припреме понуде 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број  

ЈН бр. 1/15 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач __________________________, са седиштем у 
____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу изјаву  

 

И З Ј А В А  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

датум: 

____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла 

 

место: 

____________________ 

   

   

____________________ 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
СТАВ 1. ТАЧКЕ 1) ДО 4) ЗАКОНА 

за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број  
ЈН бр. 1/15 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач __________________________, са 
седиштем у ____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач  
__________________________, са седиштем у ____________________, ул. ________________________, 
бр. _____ испуњава све услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 
став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама),  

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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама), 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о 
јавним набавкама),  

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 (члан 75. став 1. 
тачка 4) Закона о јавним набавкама). 

   
датум: 

____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла 

 

место: 

____________________ 

   

   

____________________ 

 
 

Напомена: У случају потребе образац копирати. 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број  
ЈН бр. 1/15 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач __________________________, са 
седиштем у ____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  

   
датум: 

____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла 

 

место: 

____________________ 

   

   

____________________ 
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

за јавну набавку закупа магацинског простора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број  
ЈН бр. 1/15 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач __________________________, са 
седиштем у ____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.  

   
датум: 

____________________  

   

   

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца посла 

 

место: 

____________________ 

   

   

____________________ 

 
Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне 
својине. 

 


