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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1009/1 од 
19.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1009/2 од 
19.05.2020. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова - текуће одржавање зграде Економског факултета у Београду 

Број јавне набавке 07-2020 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Универзитет у Београду – Економски факултет  
Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд 
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs 
Врста наручиоца: високошколска установа 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 07/2020 је набавка радова на текућем одржавању.  
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45000000 – Грађевински радови  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
 
5. Врста оквирног споразума: 
Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 
6. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Особa за контакт: Чварковић Јелена, руководилац Службе за набавку  
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
Пријем електронске поште врши се радним даном (понедељак – петак) у радно време 
Наручиоца од 08:00 – 16:00 часова. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радови на текућем одржавању зграде 
Економског факултета у Београду, у свему према дефинисаним техничким  
спецификацијама. 
Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови. 
 
     2. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
Предмет техничке документације су радови на текућем одржавању зграде Економског 
факултета у Београду, ул. Каменичка бр. 6, и односе се на текуће одржавање фронтова 
лифтова Л1, Л2, Л3, Л4 и Л5 у објекту Економског факултета. 
 

р.б. О П И С ј.м. 
процењена 
количина  

1 2 3 4 

1 

 
Набавка потребног материјала и испорука на место рада. 
Припрему површине фронта лифтовских језгара 
извршити на следећи начин: Стругање, брушење и 
шмирглање металних површина лимене облоге, врата 
лифта и дела челичних носача кућишта. Матирање 
шмирглама, китовање цемент китом, брушење у више 
наврата. Наношење нитро и шприц гита, апциговање и 
бојење основном бојом, а после сушења и завршним 
емаил  лаком за метал у боји по избору наручиоца ( РАЛ 
9069). 
 Обрачун по м2 комплет видљивог дела  облоге лифта, 
обухватајући и унутрашњу страну врата старијег лифта. 
Десна вертикала: III 3,22х2,13+IV 3.22x2,13 + V 
3,17x2,13) +VI 3,36x2,13)+  VII  (3,12+0,70+0,60)x(2,13) 
=6,85+6,85+6,75+ 7,15+9,41=37,01                                                       
Лева вертикала: pr I 3,46x2,13 +PR2 3,16x2,13 +I 
3,17x2,13 + II 3,15x2,13 +III 3,22x2,13) +IV 3.16x2,13  +V 
3,17 x(2,13) +VI 3,25x(2,13) + VII  3.14x(2,13)=7,36+6,73 
+6,75+6,70+6,85+6,73+ +6,75+6,92+6,68=61,11                                     
Мали лифт и унутрашње стране врата : 
(9+9+5)x(2,13x2+0,96) x0,20=23,92  (9x2+9+5)x(2,0x0,96) 
=61,44    

м2 200,00 

2 

Набавка материјала, транспорт  припрема и монтажа 
гипскартон Ригипс плоча са бандажирањем и обрадом 
спојева Ригипс испуњачем. На свим ивицама уградити 
перфориране алуминијумске ивичне лајсне. 
Обрачун по м2 комплет постављене облоге лифта. 
Десна вертикала: III 3,22х(3,16-2,13)+IV 3.22x(3,20-2,13) 
+ V 3,17x3,21-2,13) +VI 3,36x2,92-2,13)+  VII  
(3,12+0,70+0,60)x(2,97-2,13) =  3,22х1,03+3,22х1,07 
+3,17х1,08+3,36х0.79+ 4,42х0,84=3,31+3,44+3,42+ 
2,6+3,71=16,48                                                        Лева 
вертикала: pr I 3,46x2,95-2,13 +PR2 3,16x4,15-2,13 +I 
3,17x3,77-2,13 + II 3,15x3,18-2,13 +III 3,22x3,15-2,13) +IV 
3.16x3,17-2,13  +V 3,17 x(3,16-2,13) +VI 3,25x(2,97-2,13) 
+ VII  3.14x(2,93-2,13)=2,83+6,38 +5,19+3,30+3,18+3,28+ 
+3,26+2,73+2,51=32,66 

м2 55,00 
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3 

Набавка материјала, транспорт,  припрема и  кречење 
новоуграђених гипсаних плоча са претходним 
глетовањем у два слоја , шмирглањем и наношењем 
подлоге.                 
Обрачун по м2  облоге лифта окречене у два или више 
слојева до добијања чистог тона. Избор боје усагласити 
са суседним зидовима, у договору са надзорним ограном 
и жељом  Наручиоца. Позиција обухвата евентуално 
додатне површине зидова и стубова  уз лифтовска језгра. 
49,14 
 

м2 55,00 

4 

 
Набавка материјала, транспорт,  припрема и  кречење 
постојећих зидова са претходним евентуалним 
флековањем , шмирглањем и наношењем подлоге. 
Обрачун по м2  зидова и стубова окречене у два или 
више слојева до добијања чистог тона.  
Избор боје усагласити са суседним зидовима, у договору 
са надзорним ограном и жељом  наручиоца. 
 

м2 150,00 

5 

Замена рукохвата на  вратима постојећег путничког 
лифта Л5 на 3,4,5 и 6 спрату.  
Демонтирати постојећи рукохват и после финалне обраде 
врата намонтирати нови рукохват од Ал профила, 
дужине 30цм. Профил мора да буде идентичан као 
постојећи на вратима Л1 и Л2 од 3 до 7 спрата. 

Ком 4 

6 

Замена рукохвата на  вратима постојећег путничког 
лифта Л5 у приземљу1, приземљу 2, 1 и 2 спрату. 
Демонтирати постојећи рукохват и после финалне обраде 
врата, намонтирати нови од инокс цеви фи 30мм, са 
вареним чеповима одстојници 20мм, дужине ручке 50цм. 
Рукохват мора бити идентичан као постојећи на вратима 
Л1 и Л2 на приземљу 1, приземљу 2 , 1 и 2 спрату. 

Ком 4 

7 

Припремни и завршни радови:   
Позиција обухвата сву припрему, алат, потребну скелу, 
материјал и рад при заштити подова и суседних 
површина које се не обрађују. Такође, обухвата довоз, 
монтажу и демонтажу потребне покретне скеле, као и 
завршно чишћење и одвоз новонасталог шута и отпадног 
материјала.  
Обрачун Паушално за сваку лифтовску вертикалу. 
 

Паушал 2 

 
Инвеститор обезбеђује слободну радну зону на свих девет етажа у зони оба 
лифтовска  језгра и паркинг за доставна возила Извођача. Доставља Извођачу  
Решење о  одређивању надзорног органа који ће сво време извођења радова вршити 
контролу квалитета радова и материјала. Извођач 8 дана пре почетка, врши пријаву 
радова и безбедносно ограђује радну зону. 
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Све позиције у овој групи радова подразумевају постављање заштитних фолија , 
чишћење радне зоне и изношење  шута до нарученог контејнера за шут, са одвозом 
шута на депонију удаљену око 10км. Одржавање чистоће у радном простору, као и 
целој комуникацији где се крећу мајстори при извођењу радова текућег одржавања, 
мора бити редовно. Обавеза извођача је обележавање и обезбеђивање радне зоне  
постављањем истакнутих сиглалних трака и писаних обавештења о безбедносној 
зони рада у којој није дозвољен пролаз студентима, тј. Зона у којој се крећу само 
извођаћи радова. 
 

Напомена:  
 

 Овим предмером предвиђена је набавка, транспорт, испорука и уградња 
материјала. Цене унете у предмер, па и у ставкама где то није експлицитно 
напоменуто, обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, 
спољни и унутрашњи транспорт, скелу за извођење радова, сав потребан алат и 
опрему, привремено складиштење, израду потребне радионичке документације 
и доказница, ограду око градилишта, заштитна платна, заштиту места рада од 
прашине и оштећења. Сви радови се морају радити са неопходном заштитом 
осталих елемената ентеријера, и све друго неопходно за квалитетно извођење 
радова по важећим техничким прописима, стандардима и условима из техничке 
документације и уговора. 

 Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким 
условима, предмеру радова и овим напоменама. С обзиром да се ради о 
радовима чији обим није могуће прецизно предвидети, количине у овом 
предмеру су оквирне. Наручилац задржава право да на основу своје процене, 
током извођења радова, одустане од неке позиције из предмера као и да мења 
количине из предмера. У случају повећања, смањења, или сторнирања 
појединих позиција из предмера, настале вишкове, мањкове или сторнирања 
Извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на 
одштету.  

 Извођач је дужан да Наручиоцу да писану гаранцију да су изведени радови 
трајни и квалитетни. Извођач је дужан да прибави одговарајуће атесте где је то 
прописано техничком спецификацијом.  

 Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати 
представника Наручиоца да изврши преглед радова и количина. 

 У цену сваке позиције рушења и демонтаже урачунати прикупљање 
неупотребљивог материјала и шута и изношење ван објекта на градску депонију 
коју одреди Извођач, са свакодневним чишћењем радног простора.  

 Пре давања понуде неопходан је обилазак места рада у циљу упознавања  са  
врстом  и  обимом радова. Заказивање времена обиласка се врши писаним 
путем. 

 Динамику извођења радова одређује Наручилац. Рачунати на могућност 
прекидања радова у простору где су радови отпочели са каснијим наставком, 
због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис...). 

 Плаћање је по стварно изведеним количинама. 
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У цену урачунати (неће се посебно плаћати):  

- Набавку, транспорт и уградњу материјала,  
- Потребне скеле, 
- Заштиту места рада од прашине и оштећења, сви радови се морају радити са 

неопходном заштитом осталих елемената ентеријера ( да се прашина не 
простире са места рада у околину).  

- Чишћење места извођења радова – свакодневно чишћење – завршно чишћење 
свих површина.                                         

 
Пре уградње материјала потребна је писана сагласност Надзорног органа. 
Цена достављена у обрасцу понуде, обухвата све потребне припремне и завршне 
радове који обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за рад, 
материјал, алат. 
Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог 
извођач доводи у првобитно функционално стање о свом трошку. 
Извођач је дужан да свакодневно након завршеног посла очисти простор који је 
користио и који му је дат на коришћење у току радова (ходници, степениште, итд. ). 
Набавку, транспорт и уградњу материјала извршити након одобрења наручиоца и 
узимања мера непосредно пре почетка радова. 
Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника 
наручиоца да изврши преглед радова и количина. 
Извођењу радова се може приступити тек након сагласности Надзорног органа. 
Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова 

Радови ће се извршити по налогу Наручиоца радова уз обавезно достављање све 
потребне документације од стране Извођача радова. 

Обавезује се Извођач радова да сви извршени радови буду одговарајућег квалитета 
захтеваног за дату врсту радова. 

Гарантни рок 

Гарантни рок је минимално 2 године од дана пријема коначно извршених радова.   

Извођач радова је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке 
на извршеним радовима у току трајања гарантног рока. 

Место и рок извршења радова   

Место извршења радова је у згради Економског факултета Универзитета у Београду, 
ул. Каменичка бр. 6. 

Рок за извођење радова  је најдуже 20 дана од дана увођења у посао. 

Начин и услови извођења радова 

Извођач радова је дужан да одмах од дана потписивања уговора о јавној набавци 
предузме све даље, прописане и неопходне радње, како би се обезбедили сви услови за 
отпочињање радова.  
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Извођач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне 
документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би 
био ометан процес рада на Факултету. 

Извођач одговара за солидност извођачких радова и дужан је да у гарантном року 
отклони све недостатке који би се појавили услед неодговарајуће монтаже, скривених 
мана или неквалитетног материјала, са напоменом, да у случају одбијања или 
одуговлачења ових поправки од стране Извођача, исте може Наручилац извршити на 
терет Извођача. 

Извођач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих 
лица сходно важећим прописима. 

Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и 
квалификовани за радове који су предмет набавке. 

Извођач је дужан да води грађевински дневник радова. Дневник оверава надзорни 
орган наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и 
сходно томе плаћања изведених радова. 

Извођач којем буде додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих. 

После потпуног довршења врши се квантитативни и квалитативни пријем извршених 
радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана именована 
од стране Наручиоца и један члан именован од стране Извођача. Ова комисија 
саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. 
Записник је пуноважан уколико су га потписала два члана комисије. 

Уколико комисија стави примедбе на квалитет и квантитет извршених радова Извођач 
је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не 
учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго лице да изврши потребне 
поправке, а трошкове ће сносити Извођач. 

Наручилац се обавезује да обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних 
просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовских постројења. 

Мере заштите 

Извођач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, 
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017). 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

 
1.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 
 

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

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

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
Ст. 1. Тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 

4. 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 нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. (чл. 75. Ст. 2. Закона).  

        
1.2. Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. Став 2. ЗЈН 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Став 2. Закона, и то:  

 
                 1) Пословни капацитет: 
                      - да је понуђач претходне 2019. Године извео радове сличне предмету 

јавне набавке, у износу од најмање 2.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
 
                 2) Технички капацитет 
                   - да понуђач поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално 

једно теретно возило-камион. 
 
                 3) Кадровски капацитет: 

           - да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 10 (десет) 
радника на позицијама које су у непосредној вези са предметом јавне 
набавке (ангажованих по основу уговора о раду (на неодређено или 
одређено време) или по другом правном основу (уговор о делу и сл.), а 
све у складу са Законом о раду). 

          - да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 
одговарајућу личну лиценцу (410 или 411) за одговорног извођача 
радова; 
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- има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 
уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и 
здравља на раду. 

 
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду понуђач доставља и 
образац број 6 чиме потврђује да су сви радници обучени за безбедан и здрав 
рад. 

 
1.3. Посебан захтев: 

 
Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију 
на којој ће се изводити радови како би стекли увид у све информације које су 
неопходне за припрему понуде.  
Обилазак је потребно заказати писменим путем на e-mail адресу 
nabavka@ekof.bg.ac.rs.  
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник 
заједничке понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави 
доказ. 

 
1.4. Услови које мора да испуни подизвођач 
 

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 и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

          1.5.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV, одељак 3), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона. 
Изјава о  испуњености услова 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. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

                 1) Пословни капацитет: 
                      - да је понуђач претходне 2019. Године извео радове сличне предмету 

јавне набавке, у износу од најмање 2.500.000,00 динара, без ПДВ-а. 
Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова и 
потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити попуњене, 
потписане и оверене печатом референтних наручилаца. 
Потврде морају бити на оригиналном обрасцу који се налази у 
конкурсној документацији и њен је саставни део, осим уколико 
наручилац потврде ове врсте издаје искључиво на свом обрасцу (при том 
садржина тог обрасца мора одговарати садржини оригиналног обрасца из 
конкурсне документације). 

 
                 2) Технички капацитет 
                   - да понуђач поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално 

једно теретно возило-камион 
Доказ: Понуђач доставља очитану саобраћајну дозволу, а уколико није 
уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да 
достави и доказ о правном основу коришћења возила (уговор о 
купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о закупу и слично). 

 
                 3) Кадровски капацитет: 

           - Да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 10 (десет) 
радника на позицијама које су у непосредној вези са предметом јавне 
набавке (ангажована по основу уговора о раду (на неодређено или 
одређено време) или по другом правном основу (уговор о делу и сл.), а 
све у складу са Законом о раду). 
Доказ: Понуђач доставља копије М образаца или адекватних уговора о 
ангажовању за тражени кадровски капацитет. 

 
          - да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу (410 или 411) за одговорног извођача 
радова; 
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Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 
потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 
доказима о радном статусу – копијом М обрасца или уговора о 
ангажовању. 

 
- има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 
уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и 
здравља на раду. 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију решења о положеном стручном 
испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 
здравља на раду заједно са доказима о радном статусу – копијом М 
обрасца или уговор о ангажовању или фотокопију уговора са овлашћеним 
правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду понуђач доставља и 
образац број 6 чиме потврђује да су сви радници обучени за безбедан и здрав 
рад. 
 
1.3. Посебан захтев: 
Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију 
која је предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су 
неопходне за припрему понуде. 
Доказ: Образац потврде који чини саставни део конкурсне документације, који 
се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и наручиоца и 
оверава печатом (Поглавље XII). 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник 
заједничке понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави 
доказ. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
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 оквирног споразума, односно током 
важења истог и да је документује на прописани начин.     
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ 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 мале вредности радова на текућем одржавању зграде, ЈН 
07/2020, испуњава обавезне услове из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4) Закона, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији); 
 

       
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                             М.П.        _________________________ 
 

 

Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој 
понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи 
од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 
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4. ОБРАСЦИ У ВЕЗИ ИСПУЊЕЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 
 

4.1. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

 
 
 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис (врста) радова 
Период извођења 

радова (од –до) 

Вредност 
извршених 

радова  

(у динарима, 
без ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:   

 
                                                                                                               
Напомена: у случају потребе, образац фотокопирати. 
 
 

У _________________            Потпис овлашћеног  лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                     
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4.2. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 
Назив референтног 
Наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  
 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је Извођач радова 
_________________________________________________________________________, 
из _________________________________, у периоду од ____________ до ___________ 
године извео радове 
__________________________________________________________________________, 
у укупној вредности од _____________________ (словима: 
___________________________________________________________________________
_______) динара, без обрачунатог ПДВ-а, а по основу Уговора бр. __________________ 
од ___________.  

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради 
учешћа у поступку јавне набавке радова на текућем одржавању зграде (јавна набавка 
број 07/2020) и у друге сврхе се не може користити.  

 
Место:___________________ 

 
 

 
Датум:___________________ 

  
 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

                                                                                                    Наручилац  

 

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                      (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 
листе. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно 
на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 
Београд, соба 139, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН 07/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
29.05.2020. године до 11,00 часова.   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа.  
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. 
Јавно отварање понуда одржаће се 29.05.2020. године у 11,30 часова, у радним 
просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
2.1.Понуда мора да садржи: 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом. 
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину 
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена 
због битних недостатака понуде. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Економски факултет у 
Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд,  са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН бр. 
07/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН бр. 
07/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН бр. 
07/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, 
ЈН бр. 07/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ 
РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  
ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши на следећи начин: 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 
фактурисања. 
 
Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре/окончане ситуације, у 
року који понуђач наведе у обрасцу понуде.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 
9.2. Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 
свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да 
исти нису прописаног квалитета, писаним путем ће се обратити  Извођачу радова, са 
захтевом да исте усагласи са уговором и важећим стандардима.  Извођач  је дужан да 
исправи настале грешке  најкасније  у року  од  3  дана, од  дана   сачињавања 
записника о рекламацији. 
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Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 
стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид уговора о јавној 
набавци и евентуалну накнаду причињене штете. 
Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године, а на уграђену 
опрему према декларацији произвођача. 

Извођач је дужан да у року трајања гарантног рока на први писмени позив Наручиоца, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца о свом трошку отклони све 
мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе опреме и 
материјала који не одговара уговореном квалитету. У случају хитних ситуација, 
Извођач је дужан да отклони недостатке у року од 2 сата од позива Наручиоца. 
 
 
9.3. Захтеви у погледу рока и места извођења радова 
 

Рок извршења уговорених радова не може бити дужи од 20 дана од дана увођења у 
посао, а према усвојеној динамици Извођача радова.  
 
Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са 
довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 
професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим 
пословним обичајима. 
 
Место извођења радова: седиште Наручиоца, Каменичка 6, Београд 

 
 
9.4. 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. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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. 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
12.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла уз уговор 
 
Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да приликом 
потписивања истог, на име средства финансијског обезбеђења, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека 
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.  
По извршењу обавеза Понуђач из појединачног уговора о јавној набавци, средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, биће враћено Понуђачу, на његов 
захтев. 
 
 
12.2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора о јавној набавци, на име 
средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са 
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назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 (тридесет) дана дуже 
од трајања гаранције. 
 У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из 
уговора (везане за гарантни рок и отклањање недостатака у гарантном року) наручилац 
има право да реализује средство финансијског обезбеђења достављено од стране 
понуђача.     
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 
Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд, електронске поште 
на e-mail адресу nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 07/2020. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу  
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оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „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 понуђену цену биће изабрана она понуда 
која има дужи гарантни рок, а ако имају исти гарантни рок, биће изабрана она понуда 
која има краћи рок за извршење радова. 
 
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће закључити уговор са понуђачем 
који буде извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку цену, гарантни рок и рок за извршење радова. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Комисија ће 
сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени 
представници понуђача. Сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе 
овлашћења за учествовање. Уколико позвани понуђачи не дођу и не присуствују 
жребу, комисија ће га спровести без понуђача. 
 
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.   
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 
има интерес за закључење уговора о јавној набавци у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео, или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у 
писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом 
на број 011/2639-560 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
После доношења одлуке о закључењу уговора или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки.  
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.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Став 1. Тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор ће бити достављен понуђачу са којим се исти закључује  у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
ЈН БРОЈ 07/2020 

 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање оквирног 
споразума/ уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

 
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:  
 
Набавка радова на текућем одржавању зграде Економског факултета у Београду 
(текуће одржавање фронтова лифтова Л1, Л2, Л3, Л4 и Л5), број 07/2020 
 
 

 Опис позиције Једи
ница 
мере 

Количина Јединична 
цена без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. 
 
Набавка потребног материјала и испорука на место 
рада. Припрему површине фронта лифтовских 
језгара извршити на следећи начин: Стругање, 
брушење и шмирглање металних површина лимене 
облоге, врата лифта и дела челичних носача 
кућишта. Матирање шмирглама, китовање цемент 
китом, брушење у више наврата. Наношење нитро 
и шприц гита, апциговање и бојење основном 
бојом, а после сушења и завршним емаил  лаком за 
метал у боји по избору наручиоца ( РАЛ 9069). 
 Обрачун по м2 комплет видљивог дела  облоге 
лифта, обухватајући и унутрашњу страну врата 
старијег лифта. 
Десна вертикала: III 3,22х2,13+IV 3.22x2,13 + V 
3,17x2,13) +VI 3,36x2,13)+  VII  
(3,12+0,70+0,60)x(2,13) =6,85+6,85+6,75+ 
7,15+9,41=37,01                                                        
Лева вертикала: pr I 3,46x2,13 +PR2 3,16x2,13 +I 
3,17x2,13 + II 3,15x2,13 +III 3,22x2,13) +IV 
3.16x2,13  +V 3,17 x(2,13) +VI 3,25x(2,13) + VII  
3.14x(2,13)=7,36+6,73 +6,75+6,70+6,85+6,73+ 
+6,75+6,92+6,68=61,11                                      

Мали лифт и унутрашње стране врата : 
(9+9+5)x(2,13x2+0,96) x0,20=23,92  
(9x2+9+5)x(2,0x0,96) =61,44    

 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  200,00 

  

2. 
Набавка материјала, транспорт  припрема и 
монтажа гипскартон Ригипс плоча са 
бандажирањем и обрадом спојева Ригипс 
испуњачем. На свим ивицама уградити 
перфориране алуминијумске ивичне лајсне. 
Обрачун по м2 комплет постављене облоге лифта. 

Десна вертикала: III 3,22х(3,16-2,13)+IV 3.22x(3,20-
2,13) + V 3,17x3,21-2,13) +VI 3,36x2,92-2,13)+  VII  
(3,12+0,70+0,60)x(2,97-2,13) =  3,22х1,03+3,22х1,07 
+3,17х1,08+3,36х0.79+ 4,42х0,84=3,31+3,44+3,42+ 
2,6+3,71=16,48                                                        
Лева вертикала: pr I 3,46x2,95-2,13 +PR2 3,16x4,15-
2,13 +I 3,17x3,77-2,13 + II 3,15x3,18-2,13 +III 
3,22x3,15-2,13) +IV 3.16x3,17-2,13  +V 3,17 x(3,16-
2,13) +VI 3,25x(2,97-2,13) + VII  3.14x(2,93-
2,13)=2,83+6,38 +5,19+3,30+3,18+3,28+ 
+3,26+2,73+2,51=32,66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
м2 

 

 
 
 
 
 
 
 
   55,00 
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3. 
 
Набавка материјала, транспорт,  припрема и  
кречење новоуграђених гипсаних плоча са 
претходним глетовањем у два слоја , шмирглањем 
и наношењем подлоге.                 
Обрачун по м2  облоге лифта окречене у два или 
више слојева до добијања чистог тона. Избор боје 
усагласити са суседним зидовима, у договору са 
надзорним ограном и жељом  Наручиоца. Позиција 
обухвата евентуално додатне површине зидова и 
стубова  уз лифтовска језгра. 
49,14 

 

 

 

 

м2 

 

 
 
 
 
 
    55,00 

  

4.  
Набавка материјала, транспорт,  припрема и  
кречење постојећих зидова са претходним 
евентуалним флековањем , шмирглањем и 
наношењем подлоге. Обрачун по м2  зидова и 
стубова окречене у два или више слојева до 
добијања чистог тона.  
Избор боје усагласити са суседним зидовима, у 
договору са надзорним ограном и жељом  
наручиоца. 

 

 
 
 
м2 

 

 

 

150,00 

  

5. 
Замена рукохвата на  вратима постојећег 
путничког лифта Л5 на 3,4,5 и 6 спрату.  
Демонтирати постојећи рукохват и после финалне 
обраде врата намонтирати нови рукохват од Ал 
профила, дужине 30цм. Профил мора да буде 
идентичан као постојећи на вратима Л1 и Л2 од 3 
до 7 спрата. 
 

 

 

Ком 

 
 
 

4 
 

  

6. 
Замена рукохвата на  вратима постојећег 
путничког лифта Л5 у приземљу1, приземљу 2, 1 и 
2 спрату. Демонтирати постојећи рукохват и после 
финалне обраде врата, намонтирати нови од инокс 
цеви фи 30мм, са вареним чеповима одстојници 
20мм, дужине ручке 50цм. Рукохват мора бити 
идентичан као постојећи на вратима Л1 и Л2 на 
приземљу 1, приземљу 2 , 1 и 2 спрату. 
 

 

 

 

Ком 

 
 
 
 

4 
 

  

7. 
Припремни и завршни радови:   
Позиција обухвата сву припрему, алат, потребну 
скелу, материјал и рад при заштити подова и 
суседних површина које се не обрађују. Такође, 
обухвата довоз, монтажу и демонтажу потребне 
покретне скеле, као и завршно чишћење и одвоз 
новонасталог шута и отпадног материјала.  
Обрачун Паушално за сваку лифтовску вертикалу. 
 

 

 

Па
уш
ал 

 

 

 

 

2 

  

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
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Квалитет: Радови који су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 
важеће стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 
Плаћање: у року од ___________________ дана (не краће од 15 ни дуже од 45 дана) од дана 
фактурисања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Рок за извођење радова________ дана од дана увођења у посао (максимум 20 дана). 
Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 
Рок важења понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана) 
Гарантни рок на изведене радове___________________ године (не може бити краћи од 2 
године) 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.                                
_________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

  
(Понуђач попуњава, потписује и печатом 
оверава Модел уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, 
односно понуде са учешћем подизвођача у 
моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи) 

 
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ 

(јавна набавка радова на текућем одржавању зграде 
редни број ЈН 07/2020) 

 
 
 

Закључен између 
 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
ул. Каменичка бр. 6, Београд, који заступа декан проф. др Бранислав Боричић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
Матични број: 07001983 
ПИБ: 100223295 
Број рачуна: 840-1109666-73 
 
и 
______________________________ 
ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 
( у даљем тексту: Извођач) 
Матични број:_________________ 
ПИБ: ________________________ 
Број рачуна: __________________ 
 
 
________________________________   ____________________________ 
________________________________   ____________________________ 
                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 
                                    
                                          

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу Закона о јавним 

набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео поступак јавне 
набавке мале вредности радова на текућем одржавању зграде број 07/2020.  
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог уговора су радови на текућем одржавању зграде, под условима и на начин 

утврђен у конкурсној документацији Наручиоца и прихваћеној понуди Извођача радова број  
_________од _________2020. године. 
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Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу 
______________________________ПИБ_____________мат.бр._______________, а који чини 
________% од уговорене вредности. 
 
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује: 

• да уведе Извођача у посао, 
• да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се планира  
извођење радова, за организацију градилишта и несметано одвијање радова, 
• да обезбеди коришћење постојећих приступних путева, 
• да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача 
• да обезбеди нисконапонско електроенергетско напајање и 
• да омогући коришћење инфраструктуре (водовод, канализација). 
 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме све 

потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и безбедности на раду, 
услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке 
заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, материјала, радника и 
околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта 
у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и 
да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља 
на раду. 

Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач радова. 
 
 
 
ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Цена радова који су предмет овог уговора износи _________________ динара без 

урачунатог ПДВ-а. 
Коначна цена ће се утврдити према стварно изведеним радовима и јединичним ценама 

из Понуде извођача и предатој оконачаној ситуацији. 
Јединична уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
Понуђене јединичне цене у понуди - предмеру радова не могу се мењати услед 

повећања (вишкова) односно смањења (мањкова) количина радова које су утврђене у предмеру 
радова. 

Уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све 
остале зависне трошкове Извођача. 

Извођач се одриче права на наплату клизне скале. 
 

Члан 6. 
Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу у року од ______________ (не мање од 15 и 

не више од 45 дана; уписује Понуђач) дана од дана пријема исправног рачуна на основу 
оверених привремених и окончане ситуације.  

Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног органа 
Наручиоца. 

Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених 
од стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге. 
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Члан 7. 
За неблаговремену уплату из члана 6. овог уговора, Извођач ће обрачунати камату по 

стопи коју примењује његова пословна банка у случају кашњења у извршењу доспелих обавеза. 
 
 
РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 8. 
Извођач радова се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење радова 

и да одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора, а пре почетка 
извођења радова. 

Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова одмах након потписивања уговора 
односно у року од три дана од захтева наручиоца и увођења у посао. 

Извођач се обавезује да радове изведе у року од _____________ дана (максимално 20 
дана), рачунајући од дана увођења у посао. 

Рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са 
настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.) 

Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да се 
придржава динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног времена, 
суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, ако технолошки 
процес то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању 
процеса наставе. 

Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 
У случају прекорачења рока, утврђеног за извођење радова, Наручилац може да раскине 

овај уговор. 
Место извођења радова је објекат Наручиоца у Београду, Каменичка број 6. 

 
Члан 9. 

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво, уколико су за то 
испуњени услови, након спровоћења поступка у складу са Законом о јавним набавкама, а по 
потписивању уговора за предметне радове. 

Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, 
проузрокованих несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и 
функционалност објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и трећих 
лица, оштећења хитно отклони. 

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне 
службе, наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА 
 

Члан 10. 
Ако Извођач закасни са извођењем радова или предајом објекта дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу уговорену казну у износу од једног промила дневно с тим да 
укупан износ не може бити виши од 5% од укупно уговорене цене радова, с тим што 
Наручилац може одустати од даљих радова. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује 
обавезу плаћања уговорене казне. 

У случају прекида радова Извођач је у обавези да обезбеди нормалну комуникацију у 
објекту. Ако Извођач не обезбеди нормалну комуникацију у објекту, Наручилац ће ангажовати 
друго лице које ће обезбедити комуникацију у објекту, а трошкове ангажовања наплатити од 
Извођача радова. 

Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
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штету која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од 
Извођача захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од Извођача и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. 
 
КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 
свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да 
исти нису прописаног квалитета, писаним путем ће се обратити  Извођачу радова, са 
захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима.  Извођач  је дужан да 
исправи настале грешке  најкасније  у року  од  3  дана, од  дана   сачињавања записника о 
рекламацији. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 
стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 
накнаду причињене штете. 

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана 
које умањују њихову вредност. 

Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује 
материјал који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној 
документацији. 

 Гарантни рок на изведене радове је _________________ месеци (уписује Понуђач; не 
може бити краћи од 2 године). 

Извођач је дужан да у року трајања гарантног рока на први писмени позив Наручиоца, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца о свом трошку отклони све мане које 
се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе материјала који не 
одговара уговореном квалитету. 

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу 
објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом. 

Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам 
отклони квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица. 

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, 
механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане 
као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 

Примопредаја и коначан обрачун  изведених радова  вршиће се записнички. 
Записником о примопредаји радова  констатује се да је Извођач извршио своју обавезу у 
погледу обима, врсте и квалитета  радова и употребљеног материјала.    
 

Члан 12. 
Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно дела 

радова, достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у грађевински дневник, 
са роком отклањања. 

Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају недостатке, 
извођач недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у грађевинском 
дневнику.    
 

Члан 13. 

Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења 
настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали 
неупотребљени материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у 
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току рада, очисти градилиште и околину од отпадака које је направио и уреди простор у 
којем је изводио радове, просторије које је користио у току извођења радова и земљиште око 
објекта. 
 

Члан 14. 
Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и 

грађевинску књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова Извођача и 
Надзорни орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за признавање 
реализације и за плаћање. 
 
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 15. 
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 

избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви 
који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово 
потпуно или делимично извршење (виша сила). 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа од 
момента сазнања те информације. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, 
експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или ратног 
стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 
обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 
 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 16. 
Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средства 

финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко 
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 
10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на 
име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека 
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором о јавној набавци.  

 
Члан 17. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, 
са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон 
депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
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Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 (тридесет) дана 
дуже од трајања гаранције. 
  У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из 
уговора (везане за гарантни рок и отклањање недостатака у гарантном року) наручилац има 
право да реализује средство финансијског обезбеђења достављено од стране понуђача.    

Уколико Извођач не достави Наручиоцу горенаведене менице уз појединачни уговор 
о јавној набавци, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира средство 
обезбеђења из оквирног споразума. 
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 18. 
Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под условима 
прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 
 

Свака од страна потписница овог уговора може раскинути уговор у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, 
односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим 
односима.  

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено 
обавести другу страну.  

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој страни, а такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних 
спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.  

Страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој страни надокнади 
стварну штету.  

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 20. 

 
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 
-                 оквирни споразум 
- понуда са прилозима, 
- конкурсна документација, 
- техничка документација са предмером радова и 
- динамички план. 
-  
 

Члан 21. 
Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности 

према другим лицима, укључујући и раднике и представнике Наручиоца, од последица 
смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може 
доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или 
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губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или 
губитак настали искључиво кривицом Наручиоца. 

Примопредаја радова ће се извршити по окончању радова. 
Извођач се обавезује да, најкасније 5(пет) дана пре завршетка радова, путем 

грађевинског дневника, затражи примопредају извршених радова, и о датуму примопредаје 
обавести Наручиоца. 

Коначан обрачун ће се извршити у року од 8 (осам) дана од дана примопредаје. 
Примопредаја и коначан обрачун врше се записнички. 
Записник може да сачини и само једна уговорна страна, у случају да друга уговорна 

страна неоправдано одбије учешће или се не одазове позиву за примопредају, односно за 
сачињавање коначног обрачуна. 

Записник потписују овлашћени представници уговорних страна. 
 

Члан 22. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а рок 

важења му је до момента завршетка радова која чине његов предмет. 
 
 

Члан 23. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 

Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  
 

Члан 24. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Београду 
 

Члан 25. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 
 
 
 
 
    За Извођача радова                                   За Наручиоца  
   ____________________                                   ________________________ 
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VIII OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  
                                                                            (назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова на текућем одржавању зграде Економског факултета у 
Београду, број 07/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 

 
 
 
 
 
Напомена:  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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X ИЗЈАВА О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА РАДА 
 
 
 
Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен 
уговор за извођење радова - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЕКОНОМСКОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, број 07/2020, спремни смо да радимо, по потреби, и ван радног 
времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, ако технолошки процес и динамика 
радова то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном 
функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 
 
 
У _________________         Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________          М.П.            ________________________ 
 
         
НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.  
 
- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан групе понуђача.  
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XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
УЗ УГОВОР 

 
 

За јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, за потребе Универзитета у Београду - 
Економског факултета, број 07/2020 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу приликом потписивања појединачног уговора о јавној 
набавци: 
 
- на име средства финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, доставити 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу ћу доставити 
копију картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне банке која је наведена 
у меничном овлашћењу – писму. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 
(тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
- на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, 
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне 
вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон 
депонованих потписа. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 
(тридесет) дана дуже од трајања гаранције. 
 
 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
образац. 
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 XII ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ 
(ЈН бр. 07/2020) 

 
 
 
Потврђујемо да је дана ____. ____. 2020. године, представник 
понуђача_____________________________________________________ извршио обилазак 
локације и објекта, на којој се извршавају радови који су предмет јавне набавке и да је исти 
стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.  
 
Такође, изјављујемо да је понуђач у потпуности упознат и са свим условима извођења радова 
и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним 
роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена. 
 
 
 
 
 
У _________________     Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
Дана: _____________                 М.П.                  _________________________ 
 
 
 
У _________________                  Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
 
Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.  
 
- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан групе понуђача.  
 


