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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 1465/1 од 
29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1465/2 од 
29.06.2020. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на реконструкцији 

Број јавне набавке 14/2020 
 
 
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 14/2020 је набавка радова на реконструкцији.  
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45000000 – Грађевински радови  
  
 
4. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
 
5. Врста оквирног споразума: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем.Оквирни споразум се закључује на период од једне године. 
 
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 реконструкцији амфитетара у 
згради 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 реконструкцији амфитеатра А-3 у згради 
Економског факултета у Београду, ул. Каменичка бр. 6. 
 
У амфитеатру А3 су недавно замењени прозори, спуштени плафони и постављена 
нова расвета, табла, па на тим деловима нису планиране веће интервенције док је 
остало све предвиђено за адаптацију-реконструкцију, односно демонтажу и израду 
новог. 
 
Инсталације: 
Предвиђено је блокирање клима канала који нису у функцији, Анемостате/ издувне 
решетке старог систем за климатизацију који није више у експлоатацији, 
демонтирати, заблокирати и отворе попунити гипсаним плочама.  
Урађен је пројекат електроинсталација тако да на сваких 4 седећа места буде по једна 
шуко утичница (уграђена у клупу). Напајање подићи уз клупу и спровести кроз 
парапетни развод испод радне плоче. У зидовима такође распоредити утичнице по 
потреби и намени ради лакшег одржавања простора. Извршено је додавање потребног 
броја светлосних тела исте врсте као постојеће у зони улаза, испред табле и лед траке 
испод клима канала. Команде расветом предвиђене су у новом РО у зони катедре и 
делом уз улазна врата. 
У амфитеатру који ће се адаптирати потребно је урадити следеће 
електроинсталатерске радове : 
- напајање и монтажа разводне табле; 
-          електрична инсталација прикључница и расвете; 
 
Постојећа инсталација у амфитеатру се напаја из разводног ормара RO-A који се 
налази у ходнику испред амфитеатра, који је предмет ове набавке. Према подацима из 
постојеће једнополне шеме, ормар RO-A се напаја каблом 10mm2. Такође, потребно је 
испитати ормар и проверити има ли слободних осигурача за кабл који ће се поставити 
до разводне табле RT-1A. Ако нема слободан извод (као што пише у ЈШ), потребно је 
да се на ДИН шине поставе аутоматски осигурачи од 25А за кабл N2XH-J 5x6mm2, 
који ће да напаја нову разводну таблу, која ће се поставити у амфитеатру и са које ће 
се напајати нова инсталациј у простору. 
Планирано је да се на клупама у којима седе студенти, са страна поставе ОГ 
прикључнице  за напајање лап топова. Каблови ће да су провуку кроз тврда гибљива 
црева која ће се целом дужином уз клупе поставити у слоју бетонске кошуљице. 
Каблови ће се повезати тако да три прикључнице чине један струјни круг (тј. једна 
фид склопка са осигурачем ће бити заштитни уређај за три прикључнице). Каблови 
који напајају прикључнице потребно је у договору са архитектом ентеријера, да се 
увуку у шупље цеви или носаче од столова и да се доведу до места прикључице. 
Прикључнице монтирати бочно, као што је у цртежима приказано.  
У амфитеатру на улазу у просторију нема довољно светиљки, па је потребно набавити 
и уградити светиљке које су сличне постојећим. Такође, потребно је променити 
светиљку која је испред табле и поставити нову са већим нивоом осветљаја. Све 
светиљке да буду као у опису у предмеру и да буду ЛЕД. Поставити и дуплу ЛЕД 
траку са стране целом дужином просторије, као што је у цртежу приказано.  
Пошто се светиљке укључују у главном разводном ормару RO-A испред амфитеатра, 
потребно је да се укључења светиљки преместе у амфитеатар, и да се светиљке 
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укључују преко прекидача у просторији. Прекидачи и прикључнице да буду од 
модуларне, и то од реномираних произвођача, сл типу MOSAIC LEGRAND. 
На катедри потребно уградити „pop up“ кутију са прикључцима шуко II, VGA и 
HDMI, за повезивања са пројектором који ће се поставити на плафону испред табле и 
изнад катедре. Каблови ће се провлачити од пројектора до прикључница на столу кроз 
цеви фи 50мм.  
У амфитатру поставити још четири прикључнице у зиду (као што је на цртежу 
приказано) као сервисне и све их напојити са нове разводне табле RT-1A. Сва 
новопројектована инсталација ће се напајати са нове разводне табле у амфитеатру.  
 
Комплетну инсталацију предвидети према садржају овог пројекта и важећих прописа 
за извођење ове врсте инсталација. 
 
 
Радијатори се испирају и мењају сви вентили, чисте и фарбају. 
 
Подови: 
Подне облога/паркет се демонтира, предвиђена je израдa нове цементне кошуљице 
после шлицања и спровођења подних електроинсталација и крпљења инсталационих 
канала/коридора кроз под насталих штемањем за нову електроинсталацију за 
пројектор. 
Као нова подна облога предвиђена је пвц облога (ролна), а избор дезена извршиће се 
усклађено са избором осталих елемената у ентеријеру : зидне облоге, клупе, мебла... 
Облогу задићи уз зид за 10цм уместо сокле и равршити кант траком. 
 
Намештај: 
Предвиђено је да се изврши демонтажа ободних клупа уз зидове амфитеатра како би 
се приступило радијаторима и извршила њихова демонтажa, испирање и замена свих 
вентила и делова , као и фарбање свих цеви и грејних тела, а у новом решењу 
предвиђене су, такође, ободне тапациране клупе, са демонтажним маскама од 
перфорираног лима (за будуће интервенције на радијаторима). Од истог лима урадити 
заштитне маске стубова. 
Нову катедру урадити и опремити је комплет напајањем и интернетом , тако да све 
буде скривено испод пода, изведено и приступачно у катедри. Предвиђено је место на 
катедри где треба интегрисати и монитор/рачунар. 
 
Студентска места: 
Радне плоче су пројектоване ширине 30цм, а предвиђене су тапациране столице са 
наслоном. Елиминисан је први ред седишта за госте, и за њих остају само фиксна 
седишта/клупа са стране. Са побољшаним конфором број седећих места смањио на 
121 од којих је 18 у задњем реду преко фиксне радијатор маске . 
Постојећа двокрилна улазна врата замењена су новим од фурнираног медијапана и то 
са првоотварајућим крилом од 95 цм. Друго крило треба да се отвара за 180°. 
Предвиђено је и постављање пескир фолије на стаклима постојећих прозора у 
свему по цртежу. 
 
Предвиђена је обрада плафонских и зидних површина на којима је вршена 
интервенција и затим све завршно окречено. 
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У амфитеатру који ће се адаптирати потребно је урадити следеће 
електроинсталатерске радове : 
- напајање и монтажа разводне табле; 
-          електрична инсталација прикључница и расвете; 
 
Постојећа инсталација у амфитеатру се напаја из разводног ормара RO-A који се 
налази у ходнику испред амфитеатра, који је предмет ове набавке. Према подацима из 
постојеће једнополне шеме, ормар RO-A се напаја каблом 10mm2. Такође, потребно је 
испитати ормар и проверити има ли слободних осигурача за кабл који ће се поставити 
до разводне табле RT-1A. Ако нема слободан извод (као што пише у ЈШ), потребно је 
да се на ДИН шине поставе аутоматски осигурачи од 25А за кабл N2XH-J 5x6mm2, 
који ће да напаја нову разводну таблу, која ће се поставити у амфитеатру и са које ће 
се напајати нова инсталациј у простору. 
Планирано је да се на клупама у којима седе студенти, са страна поставе ОГ 
прикључнице  за напајање лап топова. Каблови ће да су провуку кроз тврда гибљива 
црева која ће се целом дужином уз клупе поставити у слоју бетонске кошуљице. 
Каблови ће се повезати тако да три прикључнице чине један струјни круг (тј. једна 
фид склопка са осигурачем ће бити заштитни уређај за три прикључнице). Каблови 
који напајају прикључнице потребно је у договору са архитектом ентеријера, да се 
увуку у шупље цеви или носаче од столова и да се доведу до места прикључице. 
Прикључнице монтирати бочно, као што је у цртежима приказано.  
У амфитеатру на улазу у просторију нема довољно светиљки, па је потребно набавити 
и уградити светиљке које су сличне постојећим. Такође, потребно је променити 
светиљку која је испред табле и поставити нову са већим нивоом осветљаја. Све 
светиљке да буду као у опису у предмеру и да буду ЛЕД. Поставити и дуплу ЛЕД 
траку са стране целом дужином просторије, као што је у цртежу приказано.  
Пошто се светиљке укључују у главном разводном ормару RO-A испред амфитеатра, 
потребно је да се укључења светиљки преместе у амфитеатар, и да се светиљке 
укључују преко прекидача у просторији. Прекидачи и прикључнице да буду од 
модуларне, и то од реномираних произвођача, сл типу MOSAIC LEGRAND. 
На катедри потребно уградити „pop up“ кутију са прикључцима шуко II, VGA и 
HDMI, за повезивања са пројектором који ће се поставити на плафону испред табле и 
изнад катедре. Каблови ће се провлачити од пројектора до прикључница на столу кроз 
цеви фи 50мм.  
У амфитатру поставити још четири прикључнице у зиду (као што је на цртежу 
приказано) као сервисне и све их напојити са нове разводне табле RT-1A. Сва 
новопројектована инсталација ће се напајати са нове разводне табле у амфитеатру.  
Комплетну инсталацију предвидети према садржају овог пројекта и важећих прописа 
за извођење ове врсте инсталација. 
 
Предмер радова дат је у Обрасцу понуде (Поглавље VI). 
 
 
Напомене: 

Инвеститор обезбеђује слободну радну зону и паркинг за доставна возила Извођача. 
Доставља Извођачу  Решење о  одређивању надзорног органа који ће свe време 
извођења радова вршити контролу квалитета радова и материјала. Наручилац се 
обавезује да обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и 
воде за сво време трајања радова. 
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Извођач врши пријаву радова и безбедносно ограђује радну зону. 
 

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, 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. 
 
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. Набавку, транспорт и уградњу 
материјала извршити након одобрења наручиоца и узимања мера непосредно пре 
почетка радова. Пре уградње материјала потребна је писана сагласност Надзорног 
органа. 
 
 
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.  
 
Динамику извођења радова одређује Наручилац. Рачунати на могућност прекидања 
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радова у простору где су радови отпочели са каснијим наставком, због активности на 
Факултету (настава, испитни рокови, упис...). 
 
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. ). 
 

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. 

 

Гарантни рок 

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

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. 

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 50 дана од дана увођења у посао. 

 

Квалитативно - квантитативни пријем радова 

 

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 
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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. 

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). 
 
Потребна осигурања:  
- осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,  
- осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и  
- осигурања радова. 
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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 3.000.000,00 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 и најмање једног извршиоца 
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који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу 450  за одговорног 
извођача радова; 

- 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 3.000.000,00 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 и најмање једног извршиоца 
који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу 450 за одговорног 
извођача радова; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 
потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 
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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 XIII). 
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 закључењу оквирног споразума 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 реконструкцији, ЈН 14/2020, 
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 реконструкцији (јавна набавка број 
14/2020) 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. 
 

  



18/71  
 

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 реконструкцији, ЈН 14/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
18.11.2020. 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 18.11.2020. године у 11,30 часова, у радним 
просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, Професорска сала, I 
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. 



19/71  
 

 
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 реконструкцији, ЈН бр. 14/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији, ЈН бр. 14/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији, ЈН бр. 14/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији, ЈН бр. 
14/2020 – 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у 
појединачном уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
Закона и то податке о:  

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
оквирног споразума и појединачног уговора о јавној набавци. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.    
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке одговара 
задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
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: 
Наручилац ће авансно уплатити износ од 30% од укупно уговорене цене, а преостали 
део уговорене цене биће исплаћен у року који не може бити краћи од 15 дана, нити 
дужи од 45 дана, од датума издавања привремених и окончане ситуације сачињене на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене 
понуде, и потписаних од стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског 
обезбеђења и евентуално плаћање уговорне казне.  
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
 
9.2. Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока 
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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 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 50 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.  
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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.  
  
 
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  
Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум дужан је да, приликом 
потписивања оквирног споразума, на име средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, достави уредно потписану, печатирану и регистровану сопствену 
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и овереним 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, 
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. Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од 
обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико изабрани понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или одбије да 
закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави 
средства финансијског обезбеђења уз појединачни уговор о јавној набавци. 
По извршењу обавеза Понуђача из уговора о јавној набавци, средство финансијског 
обезбеђења, биће враћено Понуђачу, на његов захтев. 
 
12.2. Средство финансијског обезбеђењa за повраћај авансног плаћања  
С обзиром да је предвиђено авансно плаћање, понуђач је дужан да, приликом 
потписивања појединчаног уговора о јавној набавци, на име средства финансијског 
обезбеђења повраћаја авансног плаћања, наручиоцу достави уредно потписану, 
печатирану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са потписаним и овереним меничним овлашћењем за попуну у висини 
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уговореног аванса, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон 
депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи 
још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза на 
начин предвиђен појединачним уговором о јавној набавци.  
По извршењу обавеза Понуђача из уговора о јавној набавци, средство финансијског 
обезбеђења, биће враћено Понуђачу, на његов захтев. 
 
12.3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је дужан да, приликом примопредаје радова, на име средства финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно потписану, 
печатирану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са потписаним и овереним меничним овлашћењем за попуну у висини од 
10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по 
виђењу“ и са роком важења 10 (десет) дана дужем од дана истека гарантног рока, као и 
картон депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором о јавној набавци.  
По извршењу обавеза Понуђача из уговора о јавној набавци, средство финансијског 
обезбеђења, биће враћено Понуђачу, на његов захтев. 
 
 
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 или електронске 
поште на e-mail адресу nabavka@ekof.bg.ac.rs 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. 14/2020. 
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.  
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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  
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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
 
Обзиром да обим радова није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, вредност 
из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и 
служи за вредновање понуда по том основу. Вредност извршених радова на годишњем 
нивоу може износити максимално до укупне вредности оквирног споразума. 
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 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 закључењу оквирног споразума, наручилац ће закључити 
оквирни споразум 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. 
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Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. 
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. 
 
 
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 оквирног споразума 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 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 оквирног споразума 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 
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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; 
(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 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу са којим се исти закључује  у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
22. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац задржава право да након закључења оквирног споразума, без спровођења 
поступка набавке, повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног 
споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог 
оквирног споразума, у свему у складу са одредбом члана 115. став 1. Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕКОНОМСКОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЈН БРОЈ 14/2020 
 
 
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 
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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 
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 реконструкцији амфитеатра у згради Економског факултета у 
Београду, број 14/2020 
 

I PRIPREMNI RADOVI       

  

Sve pozicije podrazumevaju kompletnu pripremu, izradu pomoćnih skela i korišćenje svih mera zaštite 
na radu kao i odgovarajuću organizaciju rada. Obaveza Izvođača radova je da u toku radova gradilište 
održava uredno. Investitor pre radova iznosi sitan mobilijar (slike,čiviluke i sl) koji je potreban da  se 
sačuva. Primopredaja pojedinih vrsta radova će se vršiti sukcesivno, po fazama.  

br. pozicija 
jed. 

mere kom.   
 jed. cena 
bez pdv-a  

Ukupna cena 
bez pdv-a 

              
1 Demontaža postojećeg nameštaja i zidne 

obloge: katedre, table, dela  vertikalnog 
limenog klima kanala u niši iza table, svih 
klupa sa stolicama, klupe iznad radijatora 
sa bravarskom podkonstrukcijom i 
tapaciranim delom,demontaža 
anemostata i venecijanera, dvokrilnih 
vrata, drvene zidne obloge sa 
podprozorskim daskama,  zidna obloga 
obuhvata i  demontažu njene 
podkonstrukcije -letvi u malteru, po uputstvu 
nadzornog organa. Sve utovariti i odvesti na 
deponiju.  

          

    paušal         1.00  x     
              
2 Demontaža komplet parketa sa bitumenom 

na koji je lepljen, utovariti šut na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 
čiste površine košuljice posle skidanja 
parketa i bitumena na koji je lepljen. 

          

  Acad polyline m2     121.93  x     
              
              
3 Demontaža-rušenje gipsaniih pregradnih 

zidova  iza table , utovar i odvoženje na 
deponiju. Obračun po m2 

          

  3,82x3,08 m2       11.76  x     
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4 Mašinsko sečenje  i ručno štemanje špica 
zida  između vrata i table, (u cilju 
izravnjavanja pravca za produženje table), 
sa utovarom i odvozom šuta. Predpostavlja 
se da je zid zidan punom opekom sa delom 
AB serklaža. Rušenje izvesti pažljivo i u 
fazama uz prisustvo nadzora. Prva faza je 
obijanje maltera za identifikaciju 
konstruktivnih elemenata, zatim šlicanje kroz 
konstrukciju i konačno sečenje i rušenje. 
Svaku fazu odobrava nadzor upisom u 
građ.dvevnik. Šut utovariti na 
kamion/kontejner i odvesti na gradsku 
deponiju. Obračun komplet po m2 delom 
porušenog i izravnatog zida. 

          

  3,08x2,5 m2         7.70  x     
              
5 Mašinsko sečenje  i ručno štemanje 

košuljice i delom podne ploče za izradu 
koridora za  prolazak elektroinstacija 
slabe struje za projektor,  sa utovarom i 
odvozom šuta. Rušenje izvesti u svemu 
prema elektro projektu. Šut utovariti na 
kamion/kontejner i odvesti na gradsku 
deponiju. Obračun po m1 isečenog kanala 
10x6 cm.  

          

    m1     120.00  x     
              
6 Štemanje maltera propalog od uticaja 

vlage, kao i delova maltera oko montaž 
letvi drvene zidne obloge  sa utovarom i 
odvozom šuta. Zone koje se obijaju određuje 
nadzorni organ posle demontaže zidnih 
obloga. Obračun po m2  

          

    m2       15.00  x     
              
7 Štemanje i pripreme mogućnosti za 

izradu nekih pozicija sa težim pristupom 
(npr. u privodu glavnog kabla iz hodnika, 
oko radijatora i sl. Pozicije određuje 
nadzorni organ posle otvaranja pos i uvida 
na licu mesta. Obračun po utrošenom 
radnom satu. 

          

    sat       24.00  x                
              

  

 
UKUPNO I 
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II ZIDARSKI RADOVI       

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

 jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 

              
1 Nabavka materijala, transport i malterisanje 

šliceva i delova  zidova posle 
postavljanja elektroinstalacija duž zidova 
produžnim malterom u dva sloja. Pre 
malterisanja površine očistiti i isprskati 
mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim 
malterom debljine sloja do 2 cm od 
prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter 
stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. 
Malter naneti preko podloge i narezati radi 
boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj 
spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez 
primesa mulja i organskih materija. Perdašiti 
uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez 
preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter 
kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 
pregorevanja. Istovremeno ispunjavanje 
instalaterskih šliceva, u širini prosečno 
10cm. Obračun po  m1 izvedene pozicije. 

          

  šlicevi posle postavljanja elektroinstalacija 
b=10cm: 

m' 
200 

x 
  

  

  malterisanje površine obijenih  zidova m² 20 x     
              
2 Nabavka potrebnog materijala i krpljenje 

kanala isečenih u cementnoj košuljici 
d=4cm b=10cm. Prostoriju pre rada dobro 
očistiti. Materijal za košuljicu spraviti sa 
prosejanim šljunkom “jedinicom“, razmere 
1:3. Obračun po m1 popunjenog šlica.  

          

              
  10,8+6,5+10,8+4+10+9,5+6+4x2 m1 70 x     
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3 Nabavka potrebnog materijala i izrada 
armirane fiberom i potpuno izravnate 
cementne košuljice d=4cm. Prostoriju pre 
nanošenja košuljice dobro očistiti, poređati 
stiropor d=1cm po celom  obimu. Materijal za 
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom 
“jedinicom“, razmere 1:3. Armirati je fiber 
vlaknima . Gornju površinu košuljice potpuno  
izravnati helihopterom i negovati dok ne 
očvrsne. Obračun po m2 izlivene košuljice.  

          

              
  Acad polyline m2     121.93  x     
              
4 Isporuka materijala i izlivanje ravnajuceg 

sloja cementnom samorazlivajucom Olma 
masom 
za izravnavanje i zagladjivanje podloge u 
debljini 3,0 mm, kao pripremu za 
postavljanje podne obloge. 
Prvo se fino betonska podloga ocisti pa se 
nanese specijalan univerzalni disperzijski 
predpremaz bez rastvaraca , za upijajuce 
podloge , nakon susenja vrsi se izlivanje 
ravnajuceg sloja . 

  

  

  

  

  

  Acad polyline m2     121.93  x     
              

  
 

UKUPNO II 
 

  

              

III GIPSARSKI RADOVI           

br. pozicija 
jed. 

mere količina   
jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 

1 Nabavka materijala, transport i izrada 
dodatne vertikalne obloge klima kanala 
(posle demontaže klima rešetki) Knauf/rigips 
pločama d=12,5mm. Vertikalnu ploču 
ŠRAFITI ZA PRETHODNU prepustiti niz 
postojeću horizontalnu b=2,5cm u čiji ugao 
će biti fiksiran profil sa led trakom i 
difuzorom. Obračun po m1 širine  70cm sa 
završnim profilom za ojačavanje ivice. 
Bandažirati.  

          

    m²       11.00  x     
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2 Nabavka materijala, transport i izrada 
popravki na plafonu posle intervencija 
izmeštanja projektora i dodatne rasvete 
Knauf/rigips pločama d=12,5mm. Obračun 
po komadu/otvoru koji je dodatno rasecan i 
zatvaran. Bandažirati pravilno za molersku 
obradu.  

          

              
    kom       10.00  x     
3 Nabavka materijala, transport i izrada 

maske dodatne rasvete za osvetljavanje 
table. Knauf/rigips pločama d=12,5mm. 
Masku uraditi u vidu sulfida ili gredice 
15x10cm. Obračun po m1 sa završnim 
profilima za ojačavanje ivice. Bandažirati.  

          

              
    m1         7.00  x     
4 Nabavka i ugradnja potrebnog materijala 

Knauf ili Rigips sistema i izrada opšivke 
zidova pomoću pocinkovanih UD i CD 
profila 3cm i gips karton ploča d=12,5mm. 
Obračun po m2 izvedene obloge zidova u 
zoni iza table.  

          

  (6,26+2,89)x3.09= m²       28.30  x     
              
              
5 Nabavka i ugradnja u plafonu revizionog 

gipsarskog poklopca klik-klak na mestu 
ulaza kablova iz projektora u cev u zidu i sl. 
Obračun po komadu odgovarajuče 
dimenzije. 

          

  40x40 kom         1.00  x     
  30x30 kom         2.00  x     

  

 
 

UKUPNO III 
 
 

  
 
 

  
IV IZOLATERSKI RADOVI           
              

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

 jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 
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1 Nabavka materijala i priprema dela zidova 
bušenjenjem na svakih 30 cm dugačkom 
burgijom pod uglom od 45 stepeni i 
punjenje levkom Penetrata za 
impregnaciju zida protiv prodora vlage sa 
unutrašnje i spoljne strane  zidova u 
zonama gde se uočavaju posledice prisustva 
vlage .Pos izvoditi posle demontaže fasadne 
zidne obloge i klupa po obimu amfiteatra. 
Obračun po m² tretirane površine h=1,2m od 
poda/spoljnjeg terena, celim obimom( ili u 
zonama koje odredi nadzorni organ) spolja i 
u  iznutra. Postupak ponoviti 2-3 puta, tj dok 
se zidovi zasuše i vidi se očigledan 
napredak u eliminaciji vlage.  

          

    
          

  14,46x1,8 m²       26.03  x     
2 Nabavka materijala, transport i izrada 

hidroizolacije preko cementne košuljice 
poda i uz fasadne zidove. Obračun po m² 
izvedene pozicije. 

          

              

  Acad polyline -horizontalna m2     121.93  x     
  vertikalna  14,46x1,8  +2x2,0x2,0 m²       34.03  x     
              

  
 

UKUPNO IV 
 

  

              

V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI           

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

 jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 

  
Napomena: Za sve pozicije molersko farbarskih radova obuhvatiti cenom upotrebu pokretne i fiksne 
skele!!! 

1 Luštenje starih slojeva krečenja sa zidova   
do postizanja čistih zidova. Po potrebi i 
oprati površine Pozicija podrazumeva sve 
potrebne pripreme i opremu. Obračun po m² 
čiste površine.                                                        

          

  prizemlje: obimi 44,21x3,50+ hodnik 
          

    m²     174.73  x     
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2 Gletovanje popravki  i krečenje plafona 
od gips karton ploča belom disperzivnom 
bojom sa dva premaza, odnosno do 
postizanja ravnomernog i čistog tona. 
Pozicija podrazumeva sve potrebne 
pripreme i opremu. Obračun po m² okrečene 
površine.                                                         

          

  Acad polyline +hodnik20m2 m²     140.89  x     

              
3 Gletovanje i krečenje novih i starih zidova  

belom disperzivnom bojom sa dva premaza, 
odnosno do postizanja ravnomernog i čistog 
tona.  Pozicija podrazumeva sve potrebne 
pripreme i opremu. Obračun po m² okrečene 
površine.                 

          

  prizemlje: obimi 44,21x3,50+ hodnik           
    m²     174.73  x     
4 Gletovanje okruglog stuba i izrada  

Travertino tehnike ili druge po želji 
investitora.  Pozicija podrazumeva sve 
potrebne pripreme i opremu. Obračun po m² 
urađene površine.                 

          

  1,0x3,6x3=           
    m²       10.80  x     
5 Spoljašnje čišćenje od rđe i miniziranje 

sa dva premaza svih livenih radijatora, 
cevi i elemenata za nošenje cevovoda i 
opreme i farbanje bojom otpornom na 
radnoj temperaturu 100°C u tonu prema 
izboru investitora. Obračun po m2 razvijene 
površine. 

          

  8x9,5           
    m²       76.00  x     

  
 

UKUPNO V 
 

  

              

              
              

VI PODOPOLAGAČKI RADOVI           

              

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

 jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 
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1 Nabavka komplet materijala, isporuka i 
postavljanje PVC poda u rolnama . tipa , 
FATRA LINO GARIS ili odgovarajuće u 
boji po izboru  Investitora. Lepljenje se vrsi 
na podlogu koja je ravna , glatka I suva. Vrsi 
nanosenje lepka , posle susenja nanetog 
lepka vrsi se polaganje PVC poda sa 
izradom holkera  u visini do 10cm sa 
završnom ivicom. 
Nakon polaganja PVC poda vrsi se varenje 
svih spojeva mekom 
PVC elektrodom koja je u tonu sa PVC 
oblogom 

          

              
  Acad polyline 

m2     126.66  x     
              

  
 

UKUPNO VI 
 

  

              

VII RAZNI   RADOVI           

    

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 

              

1 Redovno održavanje čistoće na gradilištu 
u toku izvođenja radova  i završno čišćenje 
objekta i dvorišta pred primopredaju radova. 
Obračun paušalno, a obuhvata i zaštitu 
delova u fazama izvođenja pojedinih 
pozicija.  

          

    paušal              1  x     
2 Nabavka i montaža nosača projektora .  

Obračun po komadu .           

    kom         1.00  x     
3 Nabavka i lepljenje peskir folije monolitno 

u svim donjim staklima prozora. Obračun 
po m2 pedantno zalepljene folije           

    m2         8.50  x     
  8x1,0+1x0,5           
4 Nabavka i lepljenje peskir folije rasečeno 

u trakama b=3/2cm horizontalno u svim 
srednjim staklima / otvarajučim 
prozorima. Obračun po m2 pedantno 
zalepljene folije 

          

  2,68x8+1,75x1= m2       23.19  x     
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5 Nabavka i montaža cevi fi 50 i postavljanje u 
kanal  u košuljici  za  prolazak 
elektroinstacija slabe struje za projektor,   
Obračun po m1 postavljene cevi od plafona 
do revizione kutije ispod table i od rev kutije 
do računara na podu ispod katedre. 

          

  fi 50 kanalizaciona m1       12.00  x     
  reviziona kutija  20x20x10cm komad         2.00  x     

  
 

UKUPNO VII 
 

  

VIII MAŠINSKI   RADOVI           

    

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

 jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 

              

1 Demontaža postojećih livenih radijatora, 
iznošenje izvan objekta na mesto 
predvidjeno od strane Investitora i 
unutrašnje čičćenje ispiranjem. Obracun 
po komadu dim 40x40x184cm 

          

    kom              8  x     
2 Montaža očišćenih, prefarbanih radijatora 

i ponovno prikačinjanje na postojeći 
cevovod. Obračun po komadu 40x40x184cm           

    kom         8.00  x     
3 Demontaža radijatorskih ventila i 

navijaka. Obračun po komadu. 
          

    kom       20.00  x     
              
4 Demontaža ručnih odzračnih slavina. 

Obračun po komadu.           

    kom       10.00  x     
              
5 Demontaža slavine za ispust vode sa 

holenderom, snabdevena sa kapom i 
lancem, sledećih dimenzija: R 1/2'', 
NP6.Obračun po komadu. 

          

    kom       10.00  x     
6 Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih 

kompleta koji se sastoje od: ugaonog 
radijatorskog ventila sa predregulacijom i 
ugaonog navijka, proizvod Herz, Nemačka.           
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  DN15 (1/2") kom         6.00  x     
  DN20 (3/4") kom         2.00  x     
              
              
7 Nabavka, isporuka i montaža ručnih 

odzračnih slavina za odzračivanje grejnih 
tela,  dimenzije R 3/8'', NP6.           

    kom         8.00  x     
              
8 Nabavka, isporuka i montaža slavine za 

ispust vode sa holenderom, snabdevena 
sa kapom i lancem, sledećih dimenzija: R 
1/2'', NP6 

          

    kom         8.00  x     
              
9 Pražnjenje i punjenje  instalacija           

    pauš         1.00  x     
              

10 Pripremni radovi:  upoznavanje sa 
objektom, razmeravanje i obeležavanje, 
transport materijala i alata, organizovanje  
gradilišta i upoznavanje sa tehničkom 
dokumentacijom. Vrednost pripremnih 
radova zaračunava se u iznosu od 2% od 
ukupne  investicione vrednosti radova po 
ovom predmeru i predračunu. 

          

  zbira pos 1 do 9 paušal         0.02  x     
              

11 Završni radovi:  probna  ispitivanja, 
regulacija, probni pogon instalacije u trajanju 
od 7 (sedam) dana, raščišćavanje gradilišta i 
primopredaja radova. Vrednost završnih  
radova zaračunava se u iznosu od  3%  od 
ukupne  investicione vrednosti radova po 
ovom predmeru i predračunu. 

          

  zbira pos 1 do 9 paušal         0.03  x     
              
              
              

  
 

UKUPNO VIII 
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IX ENTERIJERSKI STOLARSKI   RADOVI           

    

br. pozicija 
jed. 

mere 
količina   

 jed. cena 
bez pdv-a 

Ukupno bez 
pdv-a 

              

              
1 Nabavka materijala, izrada u radionici i 

montaža na licu mesta zidne obloge 
sastavljene od šlajfni univera širine 20 
cm sastavljenih na otvorenu fugu sa 
dodatnim perom u kontra boji . Pozicija 
obuhvata odgovarajuću podkonstrukciju i 
završne lajsne gornju i donju. Obračun po 
m2 namontirano prema crtežima. Univer po 
izboru investitora. 

          

              
  montirano pod 45°    10,50+18,89 m2       29.39  x     
  montirano vertikalno 19,97+8,35 m2       28.32  x     
              
2 Nabavka materijala, izrada u radionici i 

montaža na licu mesta malih vratanaca za 
sakrivanje revizione kutije za instalacije ili 
razvodne table ili sl. a koji se nalaze u okviru 
zidne obloge sastavljene od šlajfni univera iz 
prethodne pos. Pozicija obuhvata 
odgovarajuću podkonstrukciju ručkicu, 
obimne lajsne, šarke . Obračun po komadu 
namontirano . 

          

  30x30 cm kom              3  x     
  60x60 cm kom              1  x     
              



3 Izrada i montaža komplet amfiteatarske 
fotelje sa stolom u sklopu. Pod je 
horizontalan. Konstrukcija stola je urađena 
od metalnih cevi, plastificirana u boju po 
RAL karti, i ankerisana i podlogu sa 
tiplovima. Gornja ploča  širine 30cm i polica 
ispod nje na rastojanju oko 17cm, urađene 
su od univera, kantovane abs trakom sve u 
boji po izboru. Fotelja je , ergonomski 
oblikovana. Sedište i naslon su ergonomski 
oblikovani i presvučeni poliuretanskom 
penom povišene tvrdoće i gustine 35 kg/m3. 
Fotelja je tapacirana u vatrootpornom štofu u 
klasi B1 prema nemackom standa
4102-1, u boji prema izboru Naručioca
Težina štofa minimalno 310g/m2. Otpornost 
na trljanje 100.000 martindale ciklusa.
Razmak između redova je 100 cm, osni 
osni razmak između stolica je 55 cm, a 
naslon je u visini klupe (stola). 
Nosač fotelje se sastoji od čeličnog profila, 
za koji je zavarena stopa za vezivanje 
sedišta za pod. Sedište I naslon su 
sinhronizovano pokretni, uz pomoć antipanik 
mehanizma I isti se prilepljuje kada je stolica 
slobodna. Vidljivi metalni delovi su 
epoksidne boje po RAL karti sa 
elektrostatkim farbanjem. 
Za opisani tip fotelje obavezno je dostavljane 
atesta za velike frekvencije posetilaca. imati 
u vidu da se u krajnjim mestima provlači kroz 
metalni stub napojni kabl za utičnicu u polici. 
Uz Ponudu dostaviti katalog i ate
nuđenu stolicu. 

  121-18 
    

Izrada i montaža komplet amfiteatarske 
Pod je 

horizontalan. Konstrukcija stola je urađena 
od metalnih cevi, plastificirana u boju po 
RAL karti, i ankerisana i podlogu sa 
tiplovima. Gornja ploča  širine 30cm i polica 
ispod nje na rastojanju oko 17cm, urađene 

s trakom sve u 
boji po izboru. Fotelja je , ergonomski 
oblikovana. Sedište i naslon su ergonomski 
oblikovani i presvučeni poliuretanskom 
penom povišene tvrdoće i gustine 35 kg/m3. 
Fotelja je tapacirana u vatrootpornom štofu u 
klasi B1 prema nemackom standardu DIN 

, u boji prema izboru Naručioca. 
Težina štofa minimalno 310g/m2. Otpornost 
na trljanje 100.000 martindale ciklusa. 
Razmak između redova je 100 cm, osni 
osni razmak između stolica je 55 cm, a 

.  
sastoji od čeličnog profila, 

za koji je zavarena stopa za vezivanje 
sedišta za pod. Sedište I naslon su 
sinhronizovano pokretni, uz pomoć antipanik 
mehanizma I isti se prilepljuje kada je stolica 
slobodna. Vidljivi metalni delovi su 

Za opisani tip fotelje obavezno je dostavljane 
atesta za velike frekvencije posetilaca. imati 
u vidu da se u krajnjim mestima provlači kroz 
metalni stub napojni kabl za utičnicu u polici. 
Uz Ponudu dostaviti katalog i atest za 

 

  

 

      

kom     103.00  x   
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4 Izrada i montaža amfiteatarske fotelje sa 
stolom u sklopu u zadnjem redu 
amfiteatra, fiksno postavljene preko 
radijatorske klupice. Konstrukcija stola je 
urađena od metalnih cevi, plastificirana u 
boju po RAL karti, i ankerisana i podlogu sa 
tiplovima, gornja ploča je širine 30cm i 
urađena od univera, kantovana abs trakom 
sve u boji po izboru. Fotelja je , ergonomski 
oblikovana. Sedište i naslon su ergonomski 
oblikovani i presvučeni poliuretanskom 
penom povišene tvrdoće i gustine 35 kg/m3. 
Fotelja je tapacirana u vatrootpornom štofu u 
klasi B1 prema nemackom standardu DIN 
4102-1.Težina štofa minimalno 310g/m2. 
Otpornost na trljanje 100.000 martindale 
ciklusa.   Razmak između redova je 100 
cm, osni osni razmak između stolica je 55 
cm, a naslon je visine 100cm  od pod 
poda, tj par cm niži od  zidne obloge 
preko koje se fiksira. Sedišta se fiksno  
postavljaju preko radijator maske. 

          

    kom       18.00  x     
              
5 Izrada i montaža bravarske 

podkonstrukcije i pločastog sedišta  
radijatorske klupe. Bravarska konstrukcija 
klupice je poput postojeće, urađena od 
metalnih kutija, plastificirana u boju po RAL 
karti, i ankerisana i podlogu sa tiplovima, 
gornja ploča je širine 50cm.  Deo klupe koja 
nema sto isped, tapacirati fiksno, na isti 
način i u obradi kao i fotelje.Obračun po m1 
klupe i to: 

          

  
bez tapaciranja - kao podloga/priprema za 
komplet  sa stolom 18x0,55= 

m1         9.90  x     
  

sa  tapaciranjem - kao klupa za goste bez leđa 
(nije radno mesto) 14,46- 9,90  +6,93=   

m1       11.50  x     
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6 Nabavka potrebnog materijala, izrada i 
montaža prednje maske radijatora od 
plastificiranog   perforiranog lima 
(kvadratići 8x8mm na rastojanju oko 24mm) 
preko  bravarske podkonstrukcije iz 
prethodne pozicije. Maska od 
perforiranog lima je savijenih ivica za 
ojačanje i formiranje demontašnog platna 
sa jednostavnim sistemom kačenja preko 
bravarske podkonstrukcije  plastificirana u 
boju po RAL karti,  širine 40cm a dužine 
prema rasteru ,  oko 100cm.  Obračun po 
m1 postavljenih maski. Boja grafit mat sa 
česticama sjaja.  

          

  širina 40 cm: 14,46+6,93 +0,50=   m1       21.89  x     
              
7 Nabavka potrebnog materijala, izrada i 

montaža prednje maske prvog reda klupa 
od izabranog univera   širine 50cm ispod 
police  Obračun po m1 postavljenih maski.  

          

  širina 50 cm: 2,70+2,20 +2,30=   m1         7.20  x     
              
8 Nabavka potrebnog materijala, izrada i 

montaža prozorskih daski od farbanog 
medijapana b=25cm završna ivica 
polurund.  Obračun po m1 postavljenih daski 

          

  8x1,84+1x1,23 m1       16.00  x     
              
9 Izrada maske obloga stuba od 

plastificiranog perforiranog lima (isti kao 
prethodna pos) zakrivljenog po prečniku 
postojećih stubova R=30cm, obim 96cm 
visine 200cm. Boja grafit mat sa česticama 
sjaja. (poput 3 u 1 grafit) Lim se lepi za stub 
-bez podkonstrukcije). 

          

    kom         3.00  x     
              



10 Nabavka potrebnog materijala i izrada 
katedre dim 240x60x80cm sa jednim 
upuštenim poljem-otvorom 50x60 cm u ploči 
za smeštaj monitora (po uzoru na postojeće 
katedre) Ploca katedre je d=36mm 
kantovana 3D abs trakom, polica je otvorena  
d=25mm na visini 15 sm od ploče. Postolje 
za monitor je L preseka 50+20cm x58cm 
d=18mm. Izbor univera po želji investitora.

    
  

 

11 Nabavka i montaža lux  radnih fotelja za  
predavače u istom meblu kao i ceo 
amfiteatar.Dimenzije: 93/102 x 65 x 71 cm
Materijal: Postolje/zvezda je metalne 
konstrukcije . 
Središnji stub je metalne konstrukcije 
obložen plastikom, u kome je smešten gasni 
amortizer kao podizač stolice. 
Sedište i naslon: drvena školjka (presovani 
šper) 
Nosač sedišta: Mehanizam za oscilaciju 
fotelje 
Rukonasloni: Drveni, lakirani 
Tapacirung: Školjka se oblaže poliuretanom 
(sunđerom) debljine 7 cm i tapacira meblom. 
Obavezan atest. 

    
12 Nabavka potrebnog materijala i izrada  

unutrašnjih dvokrilnih  vrata od 
furniranog medijapana hrast dim 
150x230cm sa po tri para upuštenih šarki  
. Prvootvarajuće  krilo je širine 95cm. 
Vrata su sa aluminijumskim štelujućim 
pervajzima Alumil Interno linear
širinom štoka oko 20cm za mogućnosti 
prilagođavanja debljini zida. Profil zaštititi 
plastifikacijom u boji Ral 7043 structura. 
Krilo vrata je od tibular ploče iverice, 
dvostrano obložene medijapan  pločama 
u debljini 6mm furnirane hrastom. Ivice 
krila su dodatno ojačane tvrdim drvetom. 
Obrada poliuretanski lak providno 
polumat. Obračun po komadu namontiranih 
vrata. Elzet brava sa 5 ključeva i kvalitetna 
kvaka. 

  150/230 
    

Nabavka potrebnog materijala i izrada 
sa jednim 

otvorom 50x60 cm u ploči 
za smeštaj monitora (po uzoru na postojeće 
katedre) Ploca katedre je d=36mm 
kantovana 3D abs trakom, polica je otvorena  
d=25mm na visini 15 sm od ploče. Postolje 
za monitor je L preseka 50+20cm x58cm 
d=18mm. Izbor univera po želji investitora. 

        

kom         1.00  x   
        

radnih fotelja za  
predavače u istom meblu kao i ceo 
amfiteatar.Dimenzije: 93/102 x 65 x 71 cm 
Materijal: Postolje/zvezda je metalne 

Središnji stub je metalne konstrukcije 
obložen plastikom, u kome je smešten gasni 

Sedište i naslon: drvena školjka (presovani 

Nosač sedišta: Mehanizam za oscilaciju 

Tapacirung: Školjka se oblaže poliuretanom 
(sunđerom) debljine 7 cm i tapacira meblom. 

  

  

    

kom         1.00  x   
Nabavka potrebnog materijala i izrada  
unutrašnjih dvokrilnih  vrata od 
furniranog medijapana hrast dim 
150x230cm sa po tri para upuštenih šarki  
. Prvootvarajuće  krilo je širine 95cm. 
Vrata su sa aluminijumskim štelujućim 
pervajzima Alumil Interno linear sa 
širinom štoka oko 20cm za mogućnosti 
prilagođavanja debljini zida. Profil zaštititi 
plastifikacijom u boji Ral 7043 structura. 
Krilo vrata je od tibular ploče iverice, 
dvostrano obložene medijapan  pločama 
u debljini 6mm furnirane hrastom. Ivice 

su dodatno ojačane tvrdim drvetom. 
Obrada poliuretanski lak providno 

Obračun po komadu namontiranih 
vrata. Elzet brava sa 5 ključeva i kvalitetna 

 

  

kom         1.00  x   

  
 

  
 

    

  

  
  

  

  

  

  

  



13 Nabavka i montaža kvalitetnijih kukica za 
kačenje odela. Fiksirati na zidnu oblogu od 
univera. Obračun po komadu.    

  

      

    kom       40.00  x     
              

14 Montaža postojeće dve školske table dim 
275x 125 cm. Obračun sve komplet            

    kompl         1.00  x     
15 Zapunjavanje belim silikonom na mestima 

gde su ostali mali otvori u pvc lajsnama fi 
3/4mm od šrafova pri demontaži 
venecijanera. Zapuniti belim silikonom 
pažljivo da se ne zamaže  ostali deo profila. 
Obračun paušalno. 

          

    paušal         1.00  x     
              

  
 

UKUPNO IX 
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 X ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI kom Jedinična cena 
bez pdv-a  

Ukupna cena 
bez pdv-a 

I ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U 
AMFITEATRU 

      

  Za navedene pozicije potrebno je nabaviti 
materijal, izvesti i povezati instalaciju i izvršiti 
potrebna merenja. 

      

1. NAPAJANjE RT-1A       

1.1 Nabavka, postavljanje i povezivanje  kabla 
N2XH-J 5x6mm² od RO-A (ispred amfiteatra) 
do RT-1A koji će biti montiran u amfiteatru. 
Stvarnu dužinu izmeriti na licu mesta. Kabl se 
postavlja delimično iznad spuštenog plafona, a 
delimično iza zida od gipsa  (ili ispod maltera) i 
povezati ga na oba kraja.  

      

  m` 20     

     

  UKUPNO 1:      

2. RAZVODNA TABLA      
2.1 U razvodnom ormaru RO-A, koji se nalazi u 

hodniku ispred amfiteatra potrebno je izvršiti 
prepravke. U jednopolnoj šemi ormara postoji 
jedan rezervni izvod. Potrebno je demontirati 
postojeća tri EZ topljiva osigurača i umesto njih 
postaviti tri automatska osigurača od 25A. Ako 
su ta tri EZ osigurača u funkciji, pored njih 
montirati nove osigurače.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           paušalno 1   
2.2 Nabavka i postavljanje razvodne table RT-1A u 

amfiteatar pored ulaznih vrata. Razvodna tabla 
je troredna, za 36 osigurača. U nju se montiraju 
automatski osigurači i FID sklopke. U orman se 
smešta sledeća oprema: 

      

  - 4 kom. Minijaturni zaštitni prekidač – 
automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 
10A, k-ke okodanja „B“, prekidne moći 6kA, 
sličan tipu proizvođača SCHRACK 

      

  - 8 kom. Minijaturni zaštitni prekidač – 
automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 
16A, k-ke okodanja „B“, prekidne moći 6kA, 
sličan tipu proizvođača SCHRACK  

      

  -8 kom.  Zaštitni prekidač diferencijalne struje, 
dvopolni, nazivne struje 16A i struje greške 
30mA, tip AS, prekidne moći 6kA prema 
EN61008, sličan tipu proizvođača SCHRACK. 

      

  Sabirnice, provodnici za šemiranje i ostali sitan 
montažni materijal za izradu i funkcionisanje 
razvodne table. 

      

  komplet 1   

 UKUPNO 2:    
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   3. INSTALACIONI KABLOVI I PVC CREVA    

 Isporuka i ugradnja energetskih instalacionih 
kablova za formiranje međusobnih veza 
između opreme (svetiljke, priključnice...) i 
razvodne table i polaganje kablova u već 
pripremljene trase i povezivanje na oba kraja. 
Kablovi se postavljaju delimično u već 
položene instalacione cevi u podu (35%), 
delimično na zidove ili tavanice na OG HF 
obujmice (40%) i delimično u zidu ispod 
maltera (25%) i to:   

   

 Kablovi rasvete, priključnica, projektora....    

 3.1 N2XH-J 3x1.5 mm2                                        m` 250   

 3.2 N2XH-J 3x2.5 mm2                                        m` 350   

3.3 Kabl SFTP 4x2x0,5mm cat.7                         m` 20   

3.4 Kabl VGA (veza priključnice na stoju sa 
projektorom u plafonu)                               m` 

 
20 

  

3.5 Kabl HDMI (veza priključnice na stoju sa 
projektorom u plafonu)                               m` 

 
20 

  

3.6 Isporuka i postavljanje  PVC gibljivog creva  
f50mm (od poda ispod katedre, do plafona gde 
je postavljen projektor)         m` 

 
 

15 

  

3.7 Isporuka i postavljanje  PVC tvrdih gibljivih 
creva  f32mm (u podu ispod betonske 
košuljice, do đačkih klupa u amfiteatru) za 
provlačenje kablova za priključnice. 
                                                                        
m` 

 
 
 
 
 

70 

  

3.8 Postojeće instalacione kablove koji su 
postavljeni u kanalicama (kabl za protiv panik 
svetiljku, i sl.) postaviti ispod gipsanog zida, ili 
uštemati u zid ispod maltera. Pozicija 
podrazumeva rad na demontaži i ponovnoj 
montaži tih kablova  
                                                           paušalno 

 
 
 
 
 
    1 

  

 UKUPNO 3:    

  4. GALANTERIJA I INSTALACIONI PRIBOR    

 Isporuka i ugradnja instalacionog pribora 
modularnog tipa: prekidača, priključnica... sl. 
tipu "MOSAIC" LEGRAND, bele boje. 
Obračunava se po ugrađenom elementu, 
komplet sa isporukom i montažom modularnih 
kutija i to: 

   

4.1 Prekidački set 7M koji se ugrađuje u zid i 
sastoji se od: 
 - 1 kom dozna,nosač i maska 7M 
 - 7 kom jednopolni prekidač 10A,1M     
                                                             komplet                                                                                                                      

 
 
     
    1 
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4.2 Nadgradne monofazne priključnice šuko II, 
230V, 16A koje se montiraju na đačke klupe  
                                                                  kom 

 
 
   24 

  

4.3 Set priključnica 2M koje se ugrađuju u zid i 
sastoje se od: 
 - 1 kom dozna, nosač i maska 2M 
 - 1 kom energetska priključnica šuko II, 16A, 
2M                                                    
                                                            komplet 

 
 
 
 
 

4 

  

4.4 Set priključnica “pop up”, koji se montira u 
katedru na radnu površinu stola. Set 
priključnica sličan modelu FRAME  proizvođača 
DIGITEL (model sa min dve energetske, VGA i 
HDMI priključci...)   kom                                                           

 
 
 
 
 

1 

  

4.5 Demontaža projektora i ponovna montaža na 
za to predviđeno mesto. Pozicija podrazumeva 
kompletno ponovo povezivanje projektora 
kablovima slabe i jake struje     
                                                             komplet                           

 
 
 
    1 

  

4.6 Nabavka i montaža razvodnih kutuja iznad 
plafona, u zidu, kao i razvodnih kutija koje se 
montiraju u podu 

   

 
4.6.1 

- razvodna kutija 78 mm                         kom     6   

 
4.6.2 

- razvodna OG kutija 80x80mm                kom     4   

 
4.6.3 

- razvodna kutija 100h100 mm               kom     8   

 
4.6.4 

- razvodna kutija 150h150 mm  za montažu 
u podu                                                          kom 

   
    8 

  

4.6.5 Sitan nespecificiran materijal.      pauš.     1   

                                                          UKUPNO 
4: 

   

  5. INSTALACIJA OSVETLjENjA    

 5.1 Nabavka i montaža nadgradnih LED traka  
40W/m, u prozirnom difuzoru, IP44, za 
ugradnju   u dva reda, bočno na plafonu (ispod 
žaluzina za vazduh). Komplet sa isporukom 
trafoa i sitnog materijala za montažu.                                                   
m`                                                                                                                           

 
 
 
 
 
   12 

  

5.2 Nabavka i montaža dekorativnih ugradnih 
plafonskih LED svetiljki, IP20. Svetiljke se 
montiraju u amfiteatru, na plafon, kod ulaza u 
prostoriju. Komplet sa nabavkom sitnog pribora 
za montažu. Svetiljke potrebno da budu slične 
postojećim svetiljkama u prostoriji. Slične tipu 
PHILIPS CoreLine downlight  DN130B 
LED20S/840 PSU PI6 WH).                      kom 

 
 
 
 
 
    6 

  

5.3 Nabavka i montaža viseće   LED svetiljke za 
osvetljenje table.   Komplet sa isporukom 
visećih elemenata kao  i sitnog materijala za 
montažu.    Svetiljka slična tipu PRIMA S DO /S 
2400 /840 HO, proizvođača BUCK. Dim: 
2248/60/110mm, flux 5669, IP40, 46W, 4000K, 
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>80CRI    
                                                                   kom 

 
    1 

5.4 Sitan nespecificiran materijal.        pauš     1   

  UKUPNO 5:       

 6. ZAVRŠNI RADOVI    

6.1 Ispitivanje i merenje izvedenih instalacija i 
izrada atestne dokumentacije za izvedene 
radove                            paušal. 

    
 
    1 

  

 UKUPNO 6:     

  REKAPITULACIJA:     

1 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U 
OBJEKTU 

  

1. NAPAJANjE RT-1A   

2. RAZVODNA TABLA    

  3. INSTALACIONI KABLOVI I PVC CREVA   

  4. GALANTERIJA I INSTALACIONI PRIBOR   

  5. INSTALACIJA OSVETLjENjA   

  6. ZAVRŠNI RADOVI   

   
UKUPNO X 

  

 

 
  



50/71  
 

 
   UKUPNA PONUĐENA CENA RADOVA NA 

REKONSTRUKCIJI AMFITEATRA A 3 
 Ukupna cena bez 

pdv-a 
  REKAPITULACIJA:   
      

I PRIPREMNI RADOVI   

II ZIDARSKI RADOVI   

III GIPSARSKI RADOVI   

IV IZOLATERSKI RADOVI   

V MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   

VI PODOPOLAGAČKI RADOVI   

VII RAZNI RADOVI   

VIII MAŠINSKI RADOVI   

IX ENTERIJERSKI STOLARSKI RADOVI   

X  ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI   

  UKUPNO BEZ PDV-a   

 
 
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 
издавања привремених и окончане ситуације. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Рок за извођење радова________ дана од дана увођења у посао (максимум 50 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___________________ месеци (не може бити краћи од 24 
месеца) 
 
 
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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
  
(Понуђач попуњава, потписује и печатом 
оверава Модел оквирног споразума.  
У случају подношења заједничке понуде, 
односно понуде са учешћем подизвођача у 
моделу оквирног споразума морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи) 

 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

(јавна набавка радова на реконструкцији 
редни број ЈН 14/2020) 

 
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 радова) 
Матични број:_________________ 
ПИБ: ________________________ 
Број рачуна: __________________ 
 
 
________________________________   ____________________________ 
________________________________   ____________________________ 
                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 
                                    
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке мале 
вредности број 14/2020 – радови на реконструкцији, са циљем закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем, на период важења од годину дана;  
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број: _______________ 
(уписује наручилац), у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 
Извођача радова; 
- да је Извођач радова _______________________________________ доставио Понуду 
бр_________ од _________2020. године (уписује наручилац); 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци са Извођачем радова;  
- обавеза настаје издавањем наруџбенице Наручиоца Извођачу радова или закључивањем 
појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.  
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Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 
 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице Наручиоца 
Извођачу радова, или закључивање појединачних уговора о јавној набавци  између Наручиоца и 
Извођача радова, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 
14/2020, понудом Извођача радова, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 
Наручиоца.  

Радови који су предмет овог споразума ближе су дефинисани у Техничкој спецификацији, 
која се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део. 
 

 
Подизвођачи 

Члан 2. 
 

У случају да Извођач  ангажује  подизвођача,  Извођач у  потпуности одговара Наручиоцу 
за  извршење свих обавеза из овог оквирног споразума,  укључујући и обавезе  које је поверио 
подизвођачу: 
1.______________________________________________из______________________,  
ул.____________________________________бр.______; 
2._____________________________________________ из ______________________, 
ул.____________________________________бр.______.  
Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

 
Важење оквирног споразума 

Члан 3. 
 

Овај оквирни споразум закључује се на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном 
закључења.  
 

Вредност 
Члан 4. 

 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 5.000.000,00 динара (петмилионадинара 

и 00/100) без обрачунатог ПДВ-а.  
Јединичне цене исказане су у понуди Извођача радова без ПДВ-а.  
У цену су урачунати сви трошкови које Извођач радова има у реализацији предметне 

јавне набавке.  
Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења оквирног споразума. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.  
Уколико се током реализације овог оквирног споразума јави потреба за радовима који 

нису наведени у оквиру техничке спецификације, Извођач радова је дужан да их изврши по 
тржишним ценама, уз претходну писану сагласност Наручиоца. 

Уговори о јавној набавци извршавају се по јединичним ценама из прихваћене понуде 
Извођача радова. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама и издатих наруџбеница не 
може бити већа од вредности оквирног споразума из става 1 овог члана. 

Стране из оквирног споразума су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, након закључења овог оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне 
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набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може 
повећати максимално до 5% укупне вредности из става 1. овог члана. 
 

Начин и услови издавања наруџбеница или закључивања појединачних уговора 
Члан 5. 

 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 

наруџбенице Извођачу.  
Наручилац ће у појединачном уговору о јавној набавци односно у наруџбеници навести: 
- радове који треба да се изведу; 
- количину, обим и структуру истих, уколико је то могуће по природи ствари; 
- рок извођења радова. 
Извођач  је у обавези да достави Наручиоцу потписан и оверен уговор о јавној набавци, у 

року од максимално 3 (три) дана од дана достављања од стране Наручиоца. 
Уколико Извођач радова у наведеном року не достави потписан и оверен уговор о јавно 

набавци, сматраће се да је одбио да закључи уговор о јавној набавци, након чега ће наручилац 
активирати средство финансијског обезбеђења. 

Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци закључују се под условима из 
овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 
извршења и др.  

При закључивању појединачних уговора или наруџбеница не могу се мењати битни 
услови из овог оквирног споразума. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се 
доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора 
закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, 
већ по потреби може трајати краће или дуже. 
 
 

Начин и рок плаћања 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број 
_______________________________ код _____________________ ___________банке, следећом 
динамиком: 30% (процената) на име аванса без ПДВ-а, по закључењу уговора, односно након што 
Извођач преда Наручиоцу авансну ситуацију и достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у 
висини уговореног аванса, без ПДВ- а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон 
депонованих потписа. Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом.  

Преостали део, Наручилац ће платити у року од _____ (не мање од 15 и не више од 45 дана; 
уписује Понуђач) дана од дана издавања 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. 

 
 

Начин, рок и место извођења радова 
Члан 7. 

 
Предметни радови ће се изводити у складу са потребама Наручиоца.  
Извођач радова се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење радова и да 

одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора односно издавања 
наруџбенице, а пре почетка извођења радова. 

Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова одмах након потписивања уговора или 
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издавања наруџбенице односно у року од три дана од захтева наручиоца и увођења у посао. 
Рок за извршење уговорених радова је ___________________ дана (уписује Понуђач, не 

може бити дужи од 50 дана) од дана увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова. 
Део посла ће се обављати за време распуста, када нема активности на факултету. У осталом 

периоду, 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. 
Место извођења радова је седиште Наручиоца у Београду, ул Каменичка 6. 
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. 

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 8. 

Ако Извођач закасни са извођењем радова или предајом објекта дужан је да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,2% дневно од укупно уговорене цене 
радова 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 
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 9. 

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 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 24 месеца) а на уграђени материјал 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 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 10. 

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 11. 

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 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 12. 
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. 

 
 

Осигурање радова 
Члан 13. 

 
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 
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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. 

Извођач се обавезује да осигура радове који су предмет уговора од уобичајених ризика до 
њихове пуне вредности.  

Извођач се такође обавезује да осигура радно ангажована лица за извршење посла, као и 
да изврши осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица. 

Важење полисе осигурања из става 2. и 3. овог члана је за цео период извођења радова тј. 
до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји. Уколико се рок за 
извођење радова продужи, Извођач је обавезан да продужи период важења полиса осигурања до 
истека новог рока за извођење радова. 

Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач радова. 
 

 
Средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

Члан 14. 
 

Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог оквирног споразума, преда 
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење - писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности овог оквирног споразума, 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. 

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања оквирног 
споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје 
обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или одбије да закључи 
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средства 
финансијског обезбеђења уз појединачни уговор о јавној набавци. 

Након извршења обавеза Извођача на начин предвиђен овим оквирним споразумом, 
средство финансијског обезбеђења, биће враћено Извођачу, на његов захтев. 
 

 
Члан 15. 

Извођач се обавезује да, приликом потписивања појединачног уговора о јавној набавци, 
на име средства финансијског обезбеђења повраћаја авансног плаћања, наручиоцу достави 
уредно потписану, печатирану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са потписаним и овереним меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног 
аванса, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих 
потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

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

Члан 16. 
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, на име средства финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно потписану, печатирану и 
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регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и 
овереним меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, 
без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 10 (десет) дана дужем 
од дана истека гарантног рока, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

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

 
 

Раскид оквирног споразума 
Члан 17. 

 
Свака од страна потписница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни 

споразум 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 Оквирног споразума, у 
смислу одредаба Закона о облигационим односима.  

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

Раскидом Оквирног споразума 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 Оквирног споразума дужна је да другој страни 
надокнади стварну штету.  

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18. 
 

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 19. 
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 20. 
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) 

припада свакој страни у оквирном споразуму. 
 
 
 
 

 
      ЗА НАРУЧИОЦА                                        ЗА ИЗВОЂАЧА 
__________________________                      ________________________ 
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VIII  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 РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

(јавна набавка радова на реконструкцији 
редни број ЈН 14/2020) 

 
 
 

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 
2. ______________________________ 
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 реконструкцији, број 14/2020 и на основу кога је закључио Оквирни споразум 
број____________ од__________________2020. године.  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог уговора су радови на реконструкцији амфитеатра, под условима и на начин 

утврђен у конкурсној документацији Наручиоца, прихваћеној понуди Извођача радова и Оквирном 
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споразуму број  _________од _________2020. године. 
  
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. 

Извођач се обавезује да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених 
ризика до њихове пуне вредности.  

Извођач се такође обавезује да осигура радно ангажована лица за извршење посла, као и 
да изврши осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица. 

Важење полисе осигурања из става 2. и 3. овог члана је за цео период извођења радова тј. 
до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји. Уколико се рок за 
извођење радова продужи, Извођач је обавезан да продужи период важења полиса осигурања до 
истека новог рока за извођење радова. 

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 

(словима:___________________________________________________ ______) 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. 
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Извођач се одриче права на наплату клизне скале. 
 

Члан 6.  
Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број 

_______________________________ код _____________________ ___________банке, следећом 
динамиком: 30% (процената) на име аванса, у износу од _________________________ динара 
(словима:___________________________________________________ ______), без ПДВ-а, по 
закључењу уговора, односно након што Извођач преда Наручиоцу авансну ситуацију и достави 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног аванса, без ПДВ- а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа. Аванс се мора оправдати са 
последњом привременом ситуацијом.  

Преостали део, Наручилац ће платити у року од _____ (не мање од 15 и не више од 45 дана; 
уписује Понуђач) дана од дана издавања 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. 
 
 

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. 
 
 

НАЧИН, РОК 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 50 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 
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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 0,2% дневно од укупно уговорене цене 
радова 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 
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 (не може бити краћи од 
24 месеца). 

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. 
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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 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 повраћаја авансног плаћања, наручиоцу достави уредно потписану, печатирану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и 
овереним меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног аванса, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница за повраћај 
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авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење 
свих уговорених обавеза.  

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза на начин 
предвиђен овим уговором. Након извршења обавеза Извођача на начин предвиђен овим 
уговором, средство финансијског обезбеђења, биће враћено Извођачу, на његов захтев. 

 
 

 
Члан 17. 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, на име средства финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно потписану, печатирану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и 
овереним меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, 
без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 10 (десет) дана дужем 
од дана истека гарантног рока, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза на начин 
предвиђен овим уговором. Након извршења обавеза Извођача на начин предвиђен овим 
уговором, средство финансијског обезбеђења, биће враћено Извођачу, на његов захтев. 

 
 
 
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 
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- 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 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 уговором 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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IX 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 реконструкцији, број 14/2020, 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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X 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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XI ИЗЈАВА О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА РАДА 
 
 
 
Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен 
уговор за извођење радова на реконструкцији, број 14/2020, 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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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

За јавну набавку радова на реконструкцији, за потребе Универзитета у Београду - Економског 
факултета, број 14/2020 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу: 
 
 
- приликом потписивања оквирног споразума, на име средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, доставити уредно потписану, печатирану и регистровану сопствену бланко 
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и овереним меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, 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. Рок 
важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.  
 
- приликом потписивања појединачног уговора о јавној набавци, на име средства финансијског 
обезбеђења повраћаја авансног плаћања, наручиоцу доставити уредно потписану, печатирану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и 
овереним меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног аванса, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница за повраћај 
авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење 
свих уговорених обавеза. 
 
- приликом примопредаје радова, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање 
грешака у гарантном року, доставити уредно потписану, печатирану и регистровану сопствену 
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са потписаним и овереним меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 10 (десет) дана дужем од дана истека 
гарантног рока, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије.  
 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен оквирним споразумом и појединачним уговорима о јавној набавци, 
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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 XIII ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ 
(ЈН бр. 14/2020) 

 
 
 
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.  
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСИГУРАЊУ РАДОВА, ОСИГУРАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ 
ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ИЛИ СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА И 
ОСИГУРАЊУ РАДНО АНГАЖОВАМИХ ЛИЦА 
 
 
За јавну набавку радова на реконструкцији број 14/2020 наручиоца Економског факултета у 
Београду дајемо следећу  
 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу, приликом потписивања појединачног уговора о јавној 
набавци: 
 
- извршити осигурање радова који су предмет уговора од уобичајених ризика до њихове пуне 
вредности;  
- извршити осигурање радно ангажованих лица; 
- извршити осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица. 
 

Важење наведених полиса осигурања је за цео период извођења радова тј. до предаје 
радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји. Уколико се рок за извођење радова 
продужи, изјављујем да сам сагласан да ћу продужити период важења полиса осигурања до 
истека новог рока за извођење радова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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XV ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
 
















