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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, 
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 2337/1 од 
15.06.2015. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку број 2337/2 од 
15.06.2015. године, припремљена је: 
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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 09/2015 су молерски радови, у згради Економског факултета у 
Београду. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка:Није 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Особa за контакт:Шошкић Зоран, дипл. правник  
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова–молерски радови, за 
потребе Економског факултета Универзитета у Београду, у свему према дефинисаним 
техничким спецификацијама. 
Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45400000 – завршни грађевинки радови 
 

Извођење предметних радова вршиће се до износа процењене вредности набавке која 
износи 2.900.000,00 динара без ПДВ-а према динамици коју одреди наручилац по 
јединачним ценама наведеним у понуди. 

 

 

2. Партије 

Ова набавка није обликована у више партија. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Позиција Опис радова Јед. 

мере 

1. Бојење глетованих унутрашњих зидова и плафона, 
полудисперзивним бојама по избору Наручиоца. Све 
површине брусити, импрегнирати, китовати и глетовати 
оштећења, по потреби урадити молерску изолацију флека 
(лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази 
акрилата. површине са флекама остругати, опрати и 
глетовати). У случају да на зиду има више слојева 
полудисперзија, све огулити, прелетовати, па онда површину 
даље третирати као нову.  Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим китом, а затим бојити бојом до 
постизања уједначености боје. Обрачун по м² све комплет 
урађено. 

 

 

 

 

 

 

1 м² 

2. Стругање старе уљане боје са зидова и наношење нове уљане 
боје са потребним предрадњама (стругање, чишћење, 
импрегнација, китовање оштећења два пута, глетовање, 
бојење уљаном бојом до постизања уједначености боје). 
Обојити у тону по избору Наручиоца. Обрачун по м2 све 
комплет урађено. 

 
 
1 м² 

 

Напомена:  

• Спецификација радова обухвата набавку, транспорт, испоруку и уградњу материјала. 
Јединична цена по м2 обухвата, па и у ставкама где то није експлицитно напоменуто, 
све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи 
транспорт, скелу за извођење радова, сав потребан алат и опрему, привремено 
складиштење, израду доказница, заштиту места рада од прашине и оштећења (по 
потреби направити заштиту са подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом), потребна 
осигурања и атесте. Сви радови се морају изводити са неопходном заштитом осталих 
елемената ентеријера, опреме, уз сва привремена померања намештаја и опреме ради 
извршења радова, и све друго неопходно за квалитетно извођење радова по важећим 
техничким прописима, стандардима и условима из техничке документације и уговора,  

• Извођач радова је обавезан да приликом радова заштити подове, ентеријер, опрему као 
и да након завршетка посла остави за собом чисте просторије. 

• Извођач је дужан да изврши усклађивање радова појединих струка (грађевински, 
машински, електро, водовод и канализација) како би се избегле штете које могу 
настати због непридржавања договореног редоследа и динамике извођења појединих 
радова. Штете које могу настати као резултат непотпуне координације радова, као и 
штете на већ завршеним радовима или оштећења на постојећим 
зидовима/подовима/међуспратној конструкцији/ инсталацијама која су резултат 
радова по овом пројекту су искључива одговорност Извођача радова.   

• Извођач је дужан да пре допреме, односно употребе одговарајућих грађевинских 
материјала, полупроизвода и готових производа од стручне/овлашћене институције 
прибави уверење о претходним испитивањима квалитета и подобности материјала, 
полупроизвода и производа које намерава да употреби и предаје их Надзорном органу 
и представнику Наручиоца ради прегледа и давања одобрења. Извођач је дужан да 
изврши консултације и добије претходну сагласност од Наручиоца за набавку, 
уградњу и коришћење појединих материјала из позиција у којима је поред квалитета и 
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функционалности битна и естетика. Извођач је дужан да прибави одговарајуће атесте 
за уграђени материјал.  

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

• У цену сваке позиције урачунати прикупљање неупотребљеног 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 
радова у простору где су радови отпочели са каснијим наставком, због активности на 
Факултету (настава, испитни рокови, упис...). 

• Плаћање је по стварно изведеним количинама. 

• Понуђачи могу да понуде одговарајућа добра, односно добра која потпуно испуњавају 
техничке спецификације дефинисане у конкурсној документацији тј. техничке захтеве 
у којима су предвиђене карактеристике материјала, радова и сл., а које одговарају 
потребама Наручиоца. 

• Све штете на објекту и опреми Наручиоца настале услед несавесног извођења радова 
сноси Извођач. 

• Пре давања понуде обавезан је обилазак места рада у циљу упознавања  са  

врстом  и  обимом радова. Заказивање времена обиласка се врши писаним путем 

(e mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs). Приликом обиласка локације попуњава се и 

оверева Изјава (Поглавље XIV) и иста се прилаже уз понуду. 
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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 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА 

 

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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)   Финансијски капацитет 
Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 
објављивања позива на Порталу јавних набавки; 
 

2) Пословни  капацитет 
Да је понуђач у претходне 3 ( три ) обрачунске године (2012, 2013. и 2014. 
година) извео радове који су предмет јавне набавке и то:  

    - радови укупне вредности од минимум 9.000.000,00 динара, без ПДВ-а 
 

3) Кадровски капацитет: 
- Да понуђач има запослено или уговором ангажовано лице које поседује 
одговарајућу личну лиценцу за извођење предметних радова, а које ће бити 
одговорни извођач радова на реализацији предмета јавне набавке; 

  - Да понуђач има запослено на одређено или неодређено време, или уговором 
ангажовано, минимум пет лица, који су у непосредној вези са предметом јавне 
набавке 
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1.3. 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. 

 
1.4.   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. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 
3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Финансијски капацитет 

 

Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 
објављивања позива на Порталу јавних набавки; 
Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за 
принудну наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 
неликвидан; 

 

2.  Пословни  капацитет 

 
Да је понуђач у претходне 3 ( три ) обрачунске године (2012, 2013. и 2014. 
година) извео радове који су предмет јавне набавке и то:  

    - радови укупне вредности од минимум 9.000.000,00 динара, без ПДВ-а 
Доказ: Понуђач доставља попуњен, потписан и оверен образац Референтна 
листа (Поглавље IV, одељак 4.1.) и потврде наручилаца о изведеним радовима 
које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних 
наручилаца (Поглавље IV, одељак 4.2.). 

 
 
 

3. Кадровски капацитет: 
 

- Да понуђач има запослено или уговором ангажовано лице које поседује 
одговарајућу личну лиценцу за извођење предметних радова, а које ће бити 
одговорни извођач радова на реализацији предмета јавне набавке. 
Доказ:   Понуђач доказује испуњеност услова достављањем копије лиценце - 
шифре лиценце: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800 за радове 
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предвиђене техничким спецификацијама и копију уговора о ангажовању или 
образац М за одговорног извођача. 
- Да понуђач има запослено на одређено или неодређено време, или уговором 
ангажовано, минимум пет лица, који су у непосредној вези са предметом јавне 
набавке 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију образца М или копију уговора о 
ангажовању за тражени кадровски капацитет. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 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 набавкерадова – молерски радови, ЈН 09/2015, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуде; 
 
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има 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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3.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧАО 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 подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 

 
Подизвођач_____________________________________________[навести назив подизвођача 

]у поступку јавне набавке радова – молерски радови, ЈН 09/2015, испуњава обавезне услове 
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, и то: 
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 
2) Подизвођач и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
 
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објавепозива за подношење понуде; 
 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 
 

 
 

У _________________      Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________  М.П.                        _________________________ 

 

 

 

 

Напомена: 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 
У случају недоумице о томе да ли подизвођач 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. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА - ОБРАСЦИ  

 

 

4.1. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

 

 

 

Напомена: У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

 

     Датум:                                          М.П.                                       Потпис Понуђача: 

_________________                                                                        ______________________ 

 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис (врста) радова  

Период 

извођења 

радова 

 (од –до) 

Вредност 

извршених 

радова  

(у динарима, без 

ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:  
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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 – молерски радови у згради Економског факултета 
наручиоца Економског факултета у Београду  (јавна набавка број 09/2015) и у друге 
сврхе се не може користити.  

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

                     

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

  Наручилац  

 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 

листе. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 
језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 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 молерских радова ,ЈН бр. 09/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.07.2015. 

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 02.07.2015. године у 11,30 часова, у радним 
просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који 
ћеприсуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају 
овереноовлашћење за учешће у поступку јавног отварањапонуда. 
 

2.1.Понуда мора да садржи: 

 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ, ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и 
оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном 
документацијом. (уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, 
то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за 
групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача). 
Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 
трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље IX) у конкурсној 
документацији). 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава 
печатом. 



16/41  
 

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. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 
о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 
 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

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 молерских радова, ЈН бр. 09/2015- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку молерских радова, ЈН бр. 09/2015- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку молерских радова, ЈН бр. 09/2015- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку молерских радова, ЈН бр. 09/2015- 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. 
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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 уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
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) до 6) Закона и то 
податке о:  

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

• понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне 
документације, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IVконкурсне 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 и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана, од дана пријема 
исправног рачуна који испоставља понуђач, а на основу 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 за 
добро, квалитетно и у року извршење посла 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. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Захтеви у погледу квалитета 

Радови која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде и испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 
Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да периодично 
врши оцену квалитета истих. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да исти 
нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извођачу радова, 
са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 
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. 
 
 

9.3. Захтев у погледу временa извршења радова 
Понуђач је дужан да радове заврши у року који не може бити дужи од 30 дана, а према 
динамици која ће се утврдити са Наручиоцем.  Радови се одвијају за време распуста, када 
нема наставе на факултету.  
 
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. 
 

9.4.Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
 

9.5. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана 
примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова. 
 

 

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. 
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Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке ускладу 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 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

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 којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од процењене вредности јавне 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. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, 
бр.43/2004 и 62/2009, 111/2009-др.закон и 31/2011). 
 

12.2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име 
средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без 
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ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужем од 
дана истека гарантног рока., као и картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од уговорене вредности набавке 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. 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 
 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Економски 
факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail адресу 
nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  бр.09/2015.» 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
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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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 15% од уговорене вредности, без урачунатог ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон 
депонованих потписа. Понуђач уз меницу доставља и доказ о регистрацији менице код 
пословне банке где има отворен рачун. Меница за добро извршење посла мора да важи још 
30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

Као релевантна цена за вредновање и поређење узима се укупна понуђена цена. Ова цена 
искључиво служи за вредновање и поређење понуда свих понуђача. Јединичне цене по м2 

су 
меродавне за обрачун стварно изведених радова. 

  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 
уговор оном понуђачу који понуди краћи рок извођења предметних радова. 
У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   

 

20. 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. 
 
 

 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосреднопредајом у писарници наручиоца, електронском 
поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом на број 011/2639-560 или препорученом 
пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 
динара. 

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 следећеелементе: 

(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: 840-30978845-09; 
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(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 печатомбанке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе 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 оизвршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућегконсолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисницибуџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјалноосигурање 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 заштитуправа 
(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. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУНАБАВКУ РАДОВА – МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

ЈН БРОЈ 09/2015 

 

Понуда за јавну набавку радова – молерски радови, број ЈН 09/2015 
 

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 уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова– молерски радови, број 09/2015 

 

Позиција Опис радова Јед. 

мере 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а  

(у дин) 

1 2 3 4 

1. Бојење глетованих унутрашњих зидова и плафона, 
полудисперзивним бојама по избору Наручиоца. Све 
површине брусити, импрегнирати, китовати и глетовати 
оштећења, по потреби урадити молерску изолацију флека 
(лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази 
акрилата. површине са флекама остругати, опрати и 
глетовати). У случају да на зиду има више слојева 
полудисперзија, све огулити, прелетовати, па онда 
површину даље третирати као нову.  Предбојити и 
исправити тонираним дисперзионим китом, а затим 
бојити бојом до постизања уједначености боје. Обрачун 
по м² све комплет урађено. 

 

 

 

 

 

 

1 м² 

 

2. Стругање старе уљане боје са зидова и наношење нове 
уљане боје са потребним предрадњама (стругање, 
чишћење, импрегнација, китовање оштећења два пута, 
глетовање, бојење уљаном бојом до постизања 
уједначености боје). Обојити у тону по избору Наручиоца. 
Обрачун по м² све комплет урађено. 

 
 
1 м² 

 

 

УКУПНА ЦЕНА 
 (јединична цена за позицију 1x2 + јединична цена за позицију 2): 

 

 
Напомена: *Укупна цена служи искључиво за вредновање понуда свих понуђача 

       * Јединичне цене по м² су меродавне за обрачун изведених радова 
 

Начин и рок плаћања: по испостављaњу окончане ситуације, у року од 
___ дана од дана испостављања уредног рачуна и 
одговарајућег документа којим се доказује да су 
радови извршени(не може краћи од 15 дана нити 
дужи од 45 дана) 

Рок за извођење радова (максимално 30  
дана) 

_____ дана (уписати број дана) 

Рок важења понуде (минимум 30 дана) _____ дана (уписати број дана) 

Гарантни рок (Гарантни рок на изведене 
радове не може бити краћи од 1 године) 

Гарантни рок на изведене радове ___ (уписати број 
година) 

Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 

 

У _________________      Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________  М.П.                         _________________________ 
 
Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

(Понуђач попуњава, потписује и печатом 

оверава Модел уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, 

односно понуде са учешћем подизвођача у 

моделу уговора морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи) 

 
 

УГОВОР 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

 (јавна набавка број ЈН 09/2015) 

 

 

 

 

 

Закључен између: 
 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, Београд, ул. Каменичка бр. 6, матични 

број 07001983 и ПИБ 100223295, кога заступа декан проф. др Бранислав Боричић (у 

даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

2. „___________________________“ из________________, ул._________________ ,бр.___ , 

матични број_____________________ и ПИБ________________________ (у даљем тексту: 

Извођач), кога заступа директор ____________________________ 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а)_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

б)______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 

подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из 

групе понуђача" и попунити податке) 

 

 

Члан 1. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012 и 15/ 2014) спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова - 
молерски радови (јавна набавка број 09/2015) 
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- да је Извођач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број_______(биће 

преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације, налази се у прилогу овог Уговора и саставни је деоУговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_____________(попуњава 

Наручилац), изабрао Извођача ________ за набавку молерских радова у згради Економског 
факултета у Београду. 

- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 112. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

- да ће Извођач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити 
Подизвођачу_____________________________(попуњава Наручилац). 
 
 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора је извођење молерских радова за потребе Економског 
факултета у Београду, ул. Каменичка бр. 6, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача 
бр. ______ од ___. ___. 2015. године (попуњава Наручилац), која је дата у прилогу и чини 
саставни део овог Уговора. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 
неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију 
уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима. 
 

Члан 3. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене које су исказане у Понуди.  
Уговорене цене су фиксне по јединици мере и не могу се мењати за време важења 

уговора.  
Укупна цена пружених услуга током периода важења овог уговора не може бити већа 

од 2.900.000,00 динара, без ПДВ-а. 
Укупна цена треба да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Члан 4. 

 Плаћања се врше по основу окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______ од _________. 

године (попуњава Наручилац), и потписаним од стране стручног надзора и Комисије за 
примопредају радова,  у року од ____ дана од дана пријема рачуна. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 
Извођач доставља Комисији за примопредају, која ту документацију чува дo примопредаје и 
коначног обрачуна. У супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач 
признаје без права приговора. 

 

 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (не може бити дужи 
од 30 дана) дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се 
да су се стекли услови за увођење извођача у посао након што је Наручилац обезбедио 
Извођачу несметан прилаз градилишту. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и 
технички преглед, а што Комисија за примопредају констатује у Записнику о примопредаји. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
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Члан 6. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене техничких захтева по налогу Наручиоца под условом да обим 

радова по измењеним захтевима знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова. 
Захтев за продужење рока извођења радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у 

року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак 
радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе 
постигну писмени споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 7. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 
уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности 
уговорних радова. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Извођача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених 
радова по окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете 
Наручилац мора да докаже. 
 

Члан 8. 

 
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, 

овим Уговором  као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и: 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 

извођача радова; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове 

и да је спреман за њихову примопредају; 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова; 

- да спроведе мере безбедности свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
ослобађа свих врста одговорности према државним органима, а у односу на 
безбедност и прописе о заштити животне средине и радно-правне прописе 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
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- да обезбеди сигурност своје опреме, алата и материјала током извођења 
радова; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 
Републике Србије; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши :поправку или рушење или поновно 
извођење радова у случају лошег квалитета изведених радова; убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 
извођења радова; 

-  да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико 
се утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца. 

-  

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условимаи на начин 
одређен чланом  4. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, обезбеђујући му несметан прилаз 
градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за примопредају и коначни 
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем. 
 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене вредности набавке, без ПДВ - а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 
(десет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ - а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања грешака у гарантном року, и роком важења 5 
(пет) дана дужем од дана истека гарантног рока. Финансијском гаранцијом за отклањање 
грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року 
уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у 
извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно 
не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. У том случају 
Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама 
у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника. 

Извођач је дужан да у року од пет радних дана од дана обострано потписаног уговора 
осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне 
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вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал 
или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје радова 
Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји. 

Извођач је дужан да у року од пет радних дана од обострано потписаног уговора, 
достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима 
и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач је дужан да у року од пет радних дана од обострано потписаног уговора, 
достави Наручиоцу полису осигурања радно ангажованих лица на објекту, оргинал или 
оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 
 
 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове је ___ (не може бити краћи од 1 (једне) године и 
рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок  за уграђену опрему и сав уграђен 
материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје 
радова. 

 

Члан 12. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са 
техничким спецификацијама позиција радова. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. 

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача 
искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 

Члан 13. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим 
Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања 
утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести вишкове радова. 

Јединичне цене за све позиције радова из усвојене понуде Извођача бр. ______ од 
____.____. 2015. године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина 
радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 14. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Комисије за 
надзор и примопредају радова извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, 
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појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде конкурсне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
Овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату 
дела цене за до тада извршене радове. 
 

Члан 15. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 
неважећи. 
 

Члан 16. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и Комисију за надзор 
и примопредају радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка 
радова.  

Комисију за надзор и примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 
(један) представник Извођача радова. Комисија сачињава записник о примопредаји.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном 
року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. Наручилац ће у моменту 
примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведене радове. 

 

Члан 17. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 
надзор и примопредају на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са Записником о 

примопредаји (чији је саставни део Записник о коначном обрачуну изведених радова). 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач 
радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени 
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 
понуди Извођача радова, а  Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од15 
календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 
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Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 
се другој уговорној страни. 
 

 

Члан 19. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 
пропадања. 

 

Члан 20. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима. 
 

Члан 21. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 22. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере уговорних страна. 

 

Члан 23. 

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

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 

_____________________                                                                     _____________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ТАБЕЛА1 

Позиција Опис радова Јед. 

мере 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

(у дин) 

1 2 3 4 

1. Бојење глетованих унутрашњих зидова и плафона, 
полудисперзивним бојама по избору Наручиоца. Све 
површине брусити, импрегнирати, китовати и глетовати 
оштећења, по потреби урадити молерску изолацију флека 
(лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази 
акрилата. површине са флекама остругати, опрати и 
глетовати). У случају да на зиду има више слојева 
полудисперзија, све огулити, прелетовати, па онда 
површину даље третирати као нову.  Предбојити и 
исправити тонираним дисперзионим китом, а затим 
бојити бојом до постизања уједначености боје. Обрачун 
по м² све комплет урађено. 

 

 

 

 

 

 

1 м² 

 

2. Стругање старе уљане боје са зидова и наношење нове 
уљане боје са потребним предрадњама (стругање, 
чишћење, импрегнација, китовање оштећења два пута, 
глетовање, бојење уљаном бојом до постизања 
уједначености боје). Обојити у тону по избору Наручиоца. 
Обрачун по м² све комплет урађено. 

 
 
1 м² 

 

 

 

ТАБЕЛА 2 

УКУПНА ЦЕНА 
 (јединична цена за позицију 1x2 + јединична цена за позицију 2): 

 

 

Објашњење за попуњавање табеле: 

- У Табели 1, у колони 4 уписати јединичну цену по м² без ПДВ-а за позицију 
1 (молерај полудиспрезивним бојама) и позицију 2 (молерај уљаним бојама) 

- У Табели 2 уписати укупну цену (служи искључиво за вредновање понуда 
свих понуђача) која се добија тако што се јединична цена по м² (без ПДВ-а) 
за позицију 1 помножи бројем 2 и та вредност се сабере са јединичном 
ценом по м² за позицију 2 (без ПДВ-а) 

- Јединичне цене по м², из Табеле 1 су меродавне за обрачун изведених 
радова 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља 
(назив понуђача) 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:  

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

У _________________      Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________  М.П.                        _________________________ 
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X 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 набавкерадова – молерски радови, бр. 09/2015, 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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XI 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 сампоштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавањуи условима рада, 
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималацправа интелектуалне 
својине. 
 
 
 

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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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРА 

 

 

За јавну набавку радова – молерски радови, за потребе Универзитета у Београду - 
Економског факултета, број 09/2015 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор: 
 
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, 
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене 
вредности јавне набавке,без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име 
доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

У _________________      Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________  М.П.                           _________________________ 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђачаможе да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатомобразац. 
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
 

 
За јавну набавку радова – молерски радови, број 09/2015 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу у тренутку примопредаје радова, доставити Наручиоцу 
 
- уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности 
набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања грешака у 
гарантном року, као и картон депонованих потписа. 
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране  
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму. 
Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још 5 (пет) дана од дана 
истека гарантног рока. 
 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неотклањања грешака у  гарантном року и 
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац. 
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XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ 

 
 
Изјављујем да је дана ____. ____. 2015. године, представник понуђача извршио обилазак 
локације и објекта, на којој се извршавају радови који су предмет јавне набавке мале 
вредности и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за 
припрему понуде.  
 
Такође, изјављујем 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.  
 


