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гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1562/1 од 

04.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1562/2 од 

04.04.2016. године, припремљена је: 
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ЈН бр. 04/2016 

Конкурсна документација садржи: 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ......................................................................................................................3 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .................................................................................................................4 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА .............................5 

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

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.......................................................................................................................38 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................................................................................42 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ........................................................................................................................................................52 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ...................................................76 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .......................................................................................................77 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ........................................................................................................78 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА...................................................79 

XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ................................................................................................................................80 

XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА .............................................................................................................81 

XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА..................................82 

XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 

ГАРАНТНОМ РОКУ .............................................................................................................................................................83 

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОСИГУРАЊУ РАДОВА, ОСИГУРАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ИЛИ СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА И ОСИГУРАЊУ РАДНО 

АНГАЖОВАМИХ ЛИЦА .....................................................................................................................................................84 

XVII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ .....................................85 

XVIII ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ.............................................................................................................................................86 

 

Конкурсна документација садржи 107 странa. 



3/107  

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Економски факултет Универзитета у Београду  

Адреса: Каменичка 6, Београд 

ПИБ: 100223295 

Матични број: 07001983 

Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 04/2016 су радови на реконструкцији ентеријера књижаре 

Економског факултета Универзитета у Београду. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  

Особa за контакт:  

Зоран Шошкић, 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 број 04/2016 су радови – реконструкција 

ентеријера књижаре Економског факултета у Београду.  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45454000 Радови на реконструкцији 

 

2. Партије 

Ова набавка није обликована у више партија. 

 

3. Врста оквирног споразума 

Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА 

 

 

 
Постојеће стање 
 

Књижара Економског факултета у Београду се налази у приземљу објекта и 
приступа јој се из улазног хола. Такође, постоји и директан приступ са платоа испред 
факултета, али та двокрилна врата се користе тренутно само за утовар робе, а 
налазе се на подесту 171,50 x 88,50 цм.са кога се са пар степеника силази на коту 
пода књижаре. 

 
Простор књижаре је подељен у два дела са браварском преградом.  
Први део – просторија 1 је површине 21,36м². Плафон ове просторије је типа 
“Армстронг“ са 4 уградне светиљке. Под је обложен плочама камена Плави ток и 
Сиви блок, д=2цм. У овој просторији је клима јединица која је фиксирана за 
унутрашњу браварску преграду , одакле је везана за спoљну јединицу кроз отвор у 
стаклу излога. 

  
Други део – просторија 2 је површине 13,15м². Плафон ове просторије је спуштени 
плафон од плоча од армираног стакла на подконструкцији са 2 надградне светиљке. 
Под је подашчан и покривен линолеумом. Испод овог пода је стара цистерна за 
мазут која се више не користи. У просторији 2 се налази лавабо са надградним 
бојлером. У овом делу је и каса која се задржава. 

 
Просторија 1 је од хола факултета одвојена браварском преградом од елоксираног 
алуминијума са вратима и шалтером. Ова преграда, која је фиксирана на парапету 
висине 46(42)цм се задржава. Просторија 2 је одвојена од хола застакљеном 
браварском преградом (од црне браварије), која се такође задржава. Уз ову преграду 
је са унутрашње стране урађена браварска огласна витрина дубине око 20 цм која је 
предвиђена за демонтажу (уколико то неће утицати на стабилност основне 
преграде). 
Због дотрајале фасаде као и недовољно функционалних радијатора, простор има 
велике топлотне губитке. 

 
Излог књижаре је дотрајала оригинална стаклена фасада зграде чија се 
реконструкција планира за следећу или наредну годину. Док се то не деси, са 
унутрашње стране књижаре ће се извршити само мањи козметички радови чишћења 
и фарбања браварског дела стакленe фасадe и замена кит масе око стакала. Због 
великих губитака топлоте и зимском пероду, предвиђена је израда још једне 
застакљене преграде на растојању од 50цм, тако да се у том међупростору формира 
излог. 
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Инсталације 
  

Електроинсталације нису изведене плански и дотрајале су. Импровизовано су, како 
су расле потребе, додавана напајања, па је зато предвиђена комплетна замена 
новим електро инсталацијама.  
Инсталације грејања и хлађења: Грејна тела,вентили и цевне инсталације од прве 
монтаже нису репарирани. Неопходно је извршити демонтажу и испирање 
радијатора, затим замену дотрајалих делова (дихтунзи, вентили), као и додавање 
толико ребара колико то слободан простор дозвољава. 
Инсталације водовода и канализације се налазе само за потребе умиваоника у 
фасадном делу просторије. Потребна је контрола трасе инсталација и њихово 
прилагођавање новој позицији умиваоника (померање за 50цм) 
 
Намештај 
 
Сви елементи ентеријера и намештаја су потпуно дотрајали и потребна је набавка 
новог. Из просторије се све демонтира и износи.  
 
 
НОВОПРОЈЕКТОВАНО: 
 
Препоручује се Инвеститору одређивање стручног надзорног органа чије је 
вршење надзора при извођењу радова неопходно (од демонтажа, преко извођења 
свих фаза инаталатерских и грађевинско занатских радова, као и израде елемената 
ентеријера). 
 
 
Грађевинско – занатски радови                                                                                
 

Реконструкцијом књижаре се задржавају спољне браварске преграде 
(елоксирани алуминијум и црна браварија) које одвајају простор од хола факултета, 
али се предвиђа њихово делимично облагање. Унутрашња браварска преграда, која 
преграђује простор књижаре, се демонтира.  

Постојеће подне облоге биће демонтиране: уколико се испод дрвене подне 
облоге у просторији П1 установи да не постоји цементна кошуљица, потребна је 
њена израда, како би се изравнао ниво у целом простору. Уколико се установи да 
испод камених плоча д=2цм (плави ток) постоји још један слој керамичких плочица, 
поскидати све слојеве и покушати са се скину до подне АБ плоче, како би се кота 
унутрашње и керамике у холу - изједначила.  

Надзорни орган треба, после обијања и изношења старих подних облога, да 
одлучи у којим зонама се руши постојећа камена и поставља керамичка облога 
парапетне сокле. Извршити набавку и постављање полираних гранитних керамичких 
плочица (по избору пројектанта и потврди узорка од стране Инвеститора). У већем 
делу просторије биће постављен нов монтажно демонтажни “Armstrong“ плафон на 
коти постојећег, док ће део бити монолитни спуштени плафон од “Rigips“ или “Knauf“ 
плоча. 

Сви грађевинско – занатски радови су детаљно описани у оквиру Предмера 
радова – део I/2.1     
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Спуштени плафон 
 
Нови “Armstrong“ плафон се поставља на коти постојећег и у два поља, у јавном 
делу, се уграђују лед панели димензија 60×60цм. Такође, и у делу за особље се 
уграђују два мања лед панела у нови “Armstrong“  плафон. 
 
Најнижи део спуштеног плафона од гипс-картонских плоча (кота 2.40) је изнад дела 
пулта уз шалтер. Његова кота је идентична коти постојећег спуштеног плафона са 
друге стране браварске преграде. У овај део новопројектованог спуштеног плафона 
се уграђују две уградне плафонске светиљке (розетне). 
 
Спуштени плафон од гипс-картонских плоча ( кота 2.50) је непосредно изнад полица. 
У њему су уграђене плафонске светиљке које су покретне односно са усмерењем 
светла.  
Плафон од гипс-картонских плоча изнад полице (елемент 1б) има ивицу са каскадом 
и скривеним светлом (лед трака) које може имати улогу дежурног (ноћног) светла. 
 
Спуштени плафон од гипс-картонских плоча (кота 2.78) испред Елемента 6 и 
Елемента 3 има уграђене плафонске свељке - розетне. 
 
Елементи ентеријера, намештај        
 
                                                                        

 
                                                                                          
Eлемент 1б – дводелни елемент који се састоји од отворене полице у горњем делу 
(дубине минимум 21цм) и затвореног ормарића у доњем делу (дубине 28цм у зони 
парапета и 38цм изнад њега). За елемент 1б је потребно на лицу места проверити 
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мере (после израде нове подне облоге) и прилагодити парапету на коме је 
постављена браварска преграда.  
 
Елемент 1ц је табла универа којом се облаже браварска преграда са унутрашње 
стране (на делу између полица и шалтера). 
 
 

 
 
 
 
Eлемент 2 – пулт са изложбеном витрином / радни сто са фиокама.  
 
Радни сто је на висини од 80цм а пулт на 110цм. Елемент је вишеделан. Део уз 
шалтер се прилагођава парапету браварије. 
 
Делови пулта са стране продавца су опремњени фиокама и елементом за кућиште 
рачунара. 
 
Изнад пулта је лед профил на висилицама (који га осветљава). 
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Eлемент 3 – преградни плакар са застакљеним полицама и ормарићима који се 
закључавају. Са друге стране преграде  је плакар са клизним вратима (Елемент 7а).  
 
Застакљене полице су осветљене уградним лед тракама.  
 
На елемент 3 се поставља клима јединица. 
 
 
 
Eлемент Z1 – преградни зид, налази се на подесту степеника, као бочна страна 
излога и обложен је универом (у складу са остатком ентеријера). Подконструкција је 
од поцинкованих профила за гипс зидове. 
 
 
 
Eлемент 4 – вишеделна транспарентна композиција полица у излогу 
                      (три идентична елемента) 
 
Eлемент 5 – радијатор клупа / маска (на коју се постављају полице излога и клизна 
застакљена преграда излога) Челичну подконструкцију  ове клупе урадити идеално 
хоризонтално и тако да не омета ревизију радијатора, а са вертикалама у складном 
распореду због складне поделе радијатор маски. 
 
Eлемент 6 – застакљење излога – клизна стаклена крила су склопива, постављају се 
на шину у плафону и на радијатор клупи, могу се закључавати. 
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Застакљење излога се наставља и у делу за особље, иза елемената 3 и 7а. 
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Eлемент 7 – плакар са клизним вратима са полицама за складиштење 
 
Eлемент 8 – отворене полице формиране око постојећег сефа (касе) 
 
Eлемент 9 – ормарић са лавабоом и огледалом (елемент 9а) 
Елемента 9а је уједно и маска за бојлер.  
 
Eлемент 1а – отворене полице са затвореним ормарићима у доњем делу, дубина 
елемента 45цм. 
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Eлемент 6 – застакљење излога се налази дуж целог излога (како не би дошло до 
губитка енергије). У делу на стакло се лепи мат-транспарентна фолија која 
омогућава продор светлости, а штити од погледа споља. 
 
Зид иза елемената 9 и 9a се облаже гипсом (елемент Z2) уз постављање 
термоизолације. Завршна обрада на делу између застакљења излога и елемента 8 је 
универ. 
 
 
Елемент 7а – плакар са клизним вратима са полицама за складиштење 
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Eлемент 10 – клупа на челичним носачима и облогом за седење. 
 
Eлемент О1 – браварски рам застакљен сигурносним полу-транспарентним стаклом 
у боји (или са фолијом), просветњен лед тракама у ободу рама. 
 
Eлемент Z3 – облагање постојеће преграде гипсаним плочама преко 
подконструкције (део десно од Елемента О1 и стуба) 
 
 

 
 
 
 
Сви елементи намештаја су детаљно описани у оквиру графичке документације 
и Предмера радова. 
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II/1.1 ИЗБОР РАСВЕТЕ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСВЕТЕ  ЕНТЕРИЈЕРА КЊИЖАРЕ 
 
 
ТИП 1 – ПЛАФОНСКА УГРАДНА СВЕТИЉКА  (тип 3) 
 
Уграђује се  у спуштени плафон на коти 2.40 (2 ком.) и у плафон на коти 2.78 (9ком) 
 
укупан број комада: 11 
 
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000  Kelvin, 300 - 400 lm, 
 
Одабрана светиљка: SLV 113951  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sijalica COB LED 3W(vati) 

Dubina ugradnje 3,5 cm 

visina 3,30 cm 

Prečnik 8,20 cm 

napon 230 Volt 

max. opterećenje 5.2 W(vat) 

Materijal aluminijum 

Težina 0,198 kg 

Temperatura boje 2700 Kelvin 

Svetlosni fluks 300 lm 

Boja bela 
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ТИП 2 – ПЛАФОНСКА УГРАДНА СВЕТИЉКА – ПОКРЕТНА 
 
 
Уграђује се  у спуштени плафон на коти 2.50 
 
укупан број комада: 3  
 
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, 1000 - 3000 lm, бела боја 
 
Варијанта 1 (3 комада) : SLV 114121  

 
 

 

Sijalica Philips Fortimo LED SLM Module  

Dubina ugradnje 11,5 cm 

visina 17,00 cm 

Prečnik 19,50 cm 

napon 230 V 

max. opterećenje 34,8 W 

Materijal aluminijum 

Težina 1,610 kg 

Temperatura boje 3000 Kelvin 

Svetlosni fluks 3000 lm 

Boja bela 
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ТИП 3 – УГРАДНИ LED ПАНЕЛ (за "grid" плафон) 
 
 
Уграђује се  у спуштени  "Аrmstrong" плафон на коти 2.90. у јавном делу 
 
укупан број комада: 2 
  
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, 2000- 3000 lm,  
бела боја, 59.5 x59.5 cm 
 

Одабрана светиљка: SLV 158703  

 
 

 
 

Dubina ugradnje 5 cm 

dužina širina visina 59.5 cm X 59.5 cm X 1.2 cm 

max. opterećenje 40 W 

Materijal Aluminium / Acrylic 

Težina 4.2 kg 

Temperatura boje 3000 K 

Svetlosni fluks 2900 lm 

Boja mat bela 
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ТИП 4 – УГРАДНИ (или надградни) LED ПАНЕЛ 
 
Уграђује се  у спуштени  "Аrmstrong" плафон на коти 2.90. у делу за особље 
 

укупан број комада: 2 
 

Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, ~1700 lm,  
 

Одабрана светиљка: ЕGLO 94068 (ugradna) 
 

 

dužina širina visina 225 mm  x 225 mm  x 25 mm 

ugradna mera: 205X205 mm 

Težina: 0.782 kg 

Sijalica: LED 

max. opterećenje: 16,47W 

Svetlosni fluks: 1700 lm 

Temperatura boje: 3000K warm white 

Boja bela 
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ТИП 5 – НАДГРАДНИ LED ПРОФИЛ НА ВИСИЛИЦАМА 
 
Уграђује се  на спуштени  "Аrmstrong" плафон на коти 2.90. изнад пулта 
 

укупан број комада: 1 
 
дужина профила / траке: 300цм 
 
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, 500 -1000 lm по метру, 
 
ПРОФИЛ: PRIMALIGHT LS 3667  
са висилицама , капицама и осталим елементима за уградњу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Led трака: SLV 552413 
 

dužina 300 cm 

napon 24 V 

max. opterećenje 15 W 

Materijal Plastic 

Težina 0.085 kg 

Temperatura boje 3000 K 

Svetlosni fluks 1530 lm 

 
 
НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућу напојну јединицу и друге 
потребне компоненте за уградњу. 
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ТИП 6 –   УГРАДНИ LED ПРОФИЛИ У ЕЛЕМЕНТУ НАМЕШТАЈА 3 
 
Профили се уграђују у универ у горње плоче застакљених полица (витрина) 
 
број комада (дужине) : 2x96цм 
                                         3x66цм 
                                         1x36цм 
 
укупна дужина профила / трака: (426)500цм  
 
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, 300 - 400 lm по метру,  
 
Одабрана светиљка: SLV 552122 (као у скривачу)  
 
Одабрани профил: Kluś PDS 4  – 3 x 2м   или   SLV 21333 (Struja  d.o.o.) 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућу напојну јединицу и друге 
потребне компоненте за уградњу. 
 
 
 
 
ТИП 7 –   УГРАДНИ УГАОНИ LED ПРОФИЛИ У ИЗЛОГУ 
 
 
Профили се уграђују у излогу на споју  браварије излога и елемента намештаја 5 
(радијатор клупа)  и на споју браварије излога и спуштеног плафона. 
 
број комада (дужине) : 2x600 цм 
                                         
укупна дужина профила / трака: 1200цм  
 
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, ~370  lm по метру,  
 
Одабрани профил: Kluś PAC – ALU   
 
 



22/107  

 

 

 
 
Led трака: SLV 552112 x 4ком 
 

dužina 300 cm 

napon 24 V 

max. opterećenje 15 W 

Materijal Plastic 

Težina 0.050 kg 

Temperatura boje 3000 K 

Svetlosni fluks 1110 lm 

 



23/107  

 

 
 
ТИП 7а –   УГРАДНИ УГАОНИ LED ПРОФИЛИ У ЕЛЕМЕНТУ О1  
 
Профили се уграђују у углове у браварском раму уз ивице  
                                         
укупна дужина профила / трака: 1200цм (12,0 m) 
 
Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, ~370  lm по метру,  
 
Одабрани профил: Kluś PAC – ALU   
 

 
 
 
Led трака: SLV 552112 x 4ком  (као за тип 7) 
 
 
НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућу напојну јединицу и друге 
потребне компоненте за уградњу. 
 
 
 
ТИП 8 –LED TРАКА У СКРИВАЧУ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА 
 
Уграђује се  у  скривач спуштеног  плафона на коти 2.50.  
 

дужина траке: 500цм  
 
укупан број комада: 1  
 
 

Потребне карактеристике: LED, 2700 - 3000 Kelvin, 300 - 400 lm по метру,  
 

Одабрана светиљка: SLV 552122 + остатак од траке из профила тип 6 
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Sijalica 300x SMD LED 

dužina 500 cm 

napon 24V 

max. opterećenje 25W 

Svetlosni fluks 1850 lm 

 

НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућу напојну јединицу и друге 
потребне компоненте за уградњу. 
 
 
 
ТИП 9 – ПАНИК СВЕТЛО 
 

Уграђује се  у спуштени  "Аrmstrong" плафон на коти 2.90. изнад улазног степеништа 
 

Одабрана светиљка:  Мodus PLEXI LED  
 
LED 25 cd, 1,2W  
 

 

 
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Све типове светиљки је могуће, по жељи Инвеатитора, 
заменити светиљкама других произвођача са поштовањем врсте, димензија, 
типа светиљке, боје светлости и светлосног флукса.  
Уколико дође до промене изабраних светиљки, материјализације (боја) морају 
бити међусобно усклађене и одобрене од Надзорног органа.  
Позиције светиљки су уцртане на цртежу 02.2. 
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3.8. ПРЕДМЕР РАДОВА 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА ЕНТЕРИЈЕРА КЊИЖАРЕ 

     
 

Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду 
Каменичка 6, 11000 Београд 

 

     
I   ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ грађевински и инсталатерски 
   

бр.  позиција 
јед. 
мере количина 

1.  Демонтажа и изношење постојећег 
намештаја из простора који се адаптира. 
Уколико Инвеститор одлучи да се 
демонтирано баци, то је обрачунава у посебну 
позицију  I/14. Обрачун паушално.  

 

   паушал.                                         1  

2.  Демонтажа санитарног елемента (лавабоа 
са надградним бојлером  и славином). Уколико 
Инвеститор одлучи да се демонтирано баци, 
то је обрачунава у посебну позицију  I/14. 
Обрачун по комплету демонтираног.   

 

   комплет                                         1  

3.  Пажљива демонтажа унутрашње клима 
јединице  и депоновање на место које одреди 
Инвеститор. Ова јединица ће се поново 
користити, па је неопходан пажљив рад. 
Обрачун по комаду демонтираног елемента. 

  

   ком                                         1  

4.  Демонтажа спуштеног плафона од 
армираног стакла са подконструкцијом, у 
просторији 2 са одношењем и слагањем у 
магацин у оквиру зграде. по избору 
Инвеститора. Обрачун по м² демонтираног 
плафона. Уколико Инвеститор одлучи да се 
демонтирано баци, то се обрачунава у посебну 
позицију  I/14. 

  

   м²                                   13,15  

5.  Демонтажа Армстронг спуштеног плафона  
са подконструкцијом у просторији 1 са 
одношењем  и слагањем у депоу зграде, по 
избору Инвеститора. Обрачун по м² 
демонтираног плафона.Уколико Инвеститор 
одлучи да се демонтирано баци, то се 
обрачунава у посебну позицију  I/14. 

  

   м²                                   21,36  

6.  Демонтажа браварске подконструкције 
односно целе клупице изнад радијатора. 
Обрачун по м1 комплет демонтирано. 

  

   м1                                         6  
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7.  Демонтажа браварске преграде од црне 
браварије  између просторија 1 и 2 заједно са 
браварским вратима са надсветлом  и 
депоновање на место које одреди Инвеститор 
у магацину зграде или бацање на депонију.  
Укупна ширина преграде је ~410цм а висина 
290цм. Обрачун паушално.Уколико Инвеститор 
одлучи да се демонтирано баци, то је 
обрачунава у посебну позицију  I/14. 

  

   паушал.                                         1  

8.  Демонтажа браварске витрине између 
просторије  ПР2  и хола и депоновање на 
место које одреди Инвеститор, у магацину 
зграде или бацање на депонију.  Укупна 
ширина преграде је ~297цм а висина 200цм. 
Уколико је витрина конструктивно неодвојиво 
везана за браварску преграду и није 
препоручљиво да се одваја  и демонтира, 
позицију оставити неурађену, а ентеријер 
прилагодити ситуацији. Обрачун паушално. 
Уколико Инвеститор одлучи да се 
демонтирано баци, то је обрачунава у посебну 
позицију  I/14. 

  

   паушал.                                         1  

9.  

  

  

  

Рушење подних камених плоча у просторији 
1 заједно са подлогом са одвожењем  на 
депонију удаљену до 15 км, или по избору 
Инвеститора сложити неоштећене плоче у 
депо. Подлогу скинути све до бетонске 
конструкције. Обрачун по м²  површине. 
21,36 + 0,6x0,26+0,29x0,13+2x1,72x0,13= 21,36 
+ 0,20+ 0,45= 
парапетна сокла: 
6,38+0,89+1,72+1,56+1,47+4,79=16.81 m1х 
0,40=6,72 

м²                                   28,72 

10.  Демонтажа дашчаног пода обложеног 
линолеумом, (комплет са 
подконструкцијом)  у просторији 2. 
Подконструкцију  скинути до бетонске плоче 
или цементне кошуљице или сл., према 
ситуацији на лицу места и одлуке надзорног 
органа. Обрачун по м² демонтираног пода. 

  

   м²                                   13,15  

11.  Демонтажа цевне мреже грејања, вентила, 
држача и радијатора са сортирањем 
исправних делова и депоновањем на 
привремено место које Инвеститор одреди . 
Обрачун паушално. 

  

   паушал.                                         1  

12.  Пажљива демонтажа плафонских светиљки 
и депоновање на место које одреди 
Инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по 
комаду демонтиране светиљке. 

  

   ком                                         6  
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13.  Демонтажа свих електроинсталација у 
простору. Радове мора да обави стручно лице. 
Предузети све сигурносне мере. Демонтирани 
материјал предати Инвеститору или бацити. 
Позиција обухвата и демонтажу свих утичница 
и прекидача, каблова... Обрачун паушално. 

  

   паушал.                                         1  

14.  Чишћење простора од грађевинског шута 
са одвозом  на градску депонију.  Обрачун по 
м2 очишћење површине, по свим претходно 
набројаним позицијама. Чишћење извршити 
фазно, по потреби како се шта демонтира, 
како се шут неби нагомилавао и ометао остале 
радове. 

  

   м²                                   35,00  

     

II   КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

   

  

Напомена: радове не започињати док се не заврше сви инсталатерски радови  
везани за под и параперт! Надзорни орган одобрава почетак после прегледа 
очишћене подне плоче/цементне кошуљице и давања упутсва и изравњавању 
подлоге. 

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

1.  Набавка  материјала и израда 
изравњавајућег слоја од Олма масе  у ПР 1 
(ову поз. одобрава Надзорни орган по потреби, 
после обијања постојеће облоге и чишћења 
плоче). Масу равно нанети у свему по упутству 
произвођача .Обрачун по м² изведене 
површине. 

  

   м²                                   21,36  

2.  Набавка  гранитне полиране керамике I 
класе димензија 60x60цм, по одобрењу узорка 
од стране надзорног органа. Обрачун по м² 
потребне керамике за облагање пода и 
парапетне сокле.  

  

  (34,35+16,71х0,6) х = 44,38х1,05%= 46,6 =33 
кутије x1,44=47,52м2 

м²                                   47,52  

3.  Постављање гранитне керамике на лепак у 
ортогоналном слогу са почетком према цртежу 
и у договору са надзорним органом.Фуга 
1,5мм. Набављеном керамиком обложити   и 
степениште . Постављене плочице фуговати 
равно (без упуштања фуге) и добро очистити. 
Позиција подразумева све потребне припреме, 
лепак и фуг масу. Обрачун по м² постављене 
керамике. 

  

   м²                                   34,35  

  Парапет са унутрашње стране, висине око 
40цм. Парапет уз излог је браварска подлога , 
па на њу зелепити силиконом или лепком 
метал/керамика : 
6,38+0,89+1,72+1,56+1,47+4,79=16.81 m1 
16,81х0,44=7,40 м2  Положај и висину сокле на 
лицу места одређује надзорни орган!  

м²                                     7,40  
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4.  Набавка ивичне противклизне Алу лајсне 
са гуменим уметком и њено постављање на 
ивици степеника. Ако се не изравна кота пода 
у просторији са котом у ходнику, поставити ову 
лајсну  и на малу деливејацију уз врата. 
Обрачун по м1 постављене лајсне. 

  

   м1                                     4,60  

     

III   СУВОМОНТАЖНИ (ГИПСАРСКИ) РАДОВИ     

     

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

1.  Набавка материјала, транспорт и израда 
конструкције самостојећег монтажног зида 
поред степеништа (елемент z1) од 
поцинкованих профила  д=0,6мм CW 50. 
Димензија конструкције треба да буде 
58х264х7,5цм (проверити пре почетка радова, 
мере на лицу места у присуству надзорног 
органа). Конструкција има обимни профил који 
се фиксира за под и фадсадни зид (профил уз 
врата) и хоризонталне пречке на сваких око 
60цм.Обрачун по м2 изведене позиције. 
Завршна облога је посебна позиција. 

  

  0,58x2,64 м²                                     1,53  

2.  Набавка материјала, транспорт и облагање  
постојећег зида (пикована камена фасада) 
гипс картонским плочама "KNAUF","Rigips" или 
еквивалент д=12,5мм  (елемент z2). Поставити 
прво подконструкцију од CW 50 у целом обиму 
и растеру на 60цм.Између профила развући и 
утиснути ролну Минералне вуне Ursa glass 
wool или одговарајуће. д=5цм.После тога 
преко целе површине затегнути ПВЦ фолију 
(парна  брана). Прего тако припремљене 
подлоге, фиксирати гипсане плоче, обрадити 
спојеве, бандажирати. Дебљина комплет 
облоге је 62,5мм. Обрачун по м2 изведене 
позиције.  

  

  4,47x2,95 м²                                   13,18  

3.  Набавка материјала, транспорт и облагање  
постојеће браварске преграде (елемент z3) 
гипс картонским плочама "KNAUF","Rigips" или 
еквивалент д=2x12,5мм. Дебљина целе облоге 
биће 75мм. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 изведене позиције.  

  

  2,97x3,90 м²                                   11,58  

  Израда линијске бочне ивице- обрада 
денивелације д=75мм, обрачун по м1: 
2,97+3,90= 

м1                                     6,87  
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4.  Набавка материјала, транспорт и 
постављање спуштеног плафона од  гипс 
картонских плоча "KNAUF","Rigips" или 
еквивалент д=12,5мм.  Плоче поставити на 
одговарајућој металној подконструкцији 
комплет са бандажирањем спојница.Ови 
монолитни плафони нису сви на истим 
висинама.  У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м

2
 изведене позиције.  

  

  

(0,60+0,70)x1,42+0,60х0,70 + (0,92+0,60)x4,68 
+(0,32+0,60+0,32)х(3,60+ 3,59+2,19) 
+(0,32+0,22+0,32)х2,20 
=2,27+7,11+11,63+1,90=22,91 

м²                                   23,00  

5.  Набавка материјала, транспорт и израда 
ветрикала и сулфида (за дифузно светло) 
10цм од  гипс картонских плоча 
"KNAUF","Rigips" или еквивалент д=12,5мм. 
Ивицу поставити на одговарајућој 
подконструкцији комплет са бандажирањем 
спојница. У цену улази и радна скела. Обрачун 
по м

1
 изведене позиције.  

  

  сулфид  10 цм:    4,68 + 0,92 м1                                     5,60  

6.  Набавка материјала, транспорт и 
постављање "Аrmstrong " плафона са 
подконструкцијом. Димензија плоча 
600x600мм  - Optima 2387 М или еквивалент. 
Поставити у свему према пројекту и упутству 
произвођача. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 изведене позиције.  

  

  ПР1=14,20+Излог 1,81 +ПР2=7,36   
УК=23,37м2 

  

  набавка 71ком:16ком/пак=4,44 за набавку 5 
паковања  =5х16=80ком=28,8м2 м² 23,37 

     

IV   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

     

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

  
Ове позиције подразумевају израду помоћних скела и коришћење квалитетних 
материјала.  

1  Глетовање 2х и кречење  гипскартонских 
зидова дисперзивном белом бојом. Главе 
холшрафова или ексера минизирати, и 
китовати као и  фуге дисперзионим китом. 
Бојење са два премаза, односно до постизања 
равномерног и чистог тона.  Позиција 
подразумева све потребне припреме и опрему. 
Обрачун по м2 изведене позиције. 

  

  z3: 11,86 + z2: 12,96 м²                                   24,82  
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2  Глетовање 2х и кречење гипскартонских 
плафона дисперзивним бојама у тону по 
избору Пројектанта (бела и део  FR 062 ER 
LAC, mat shade, или JUB 2471 или слично). 
Главе холшрафова или ексера минизирати, и 
китовати као и фуге дисперзионим китом. 
Бојење са два премаза, односно до постизања 
равномерног и чистог тона.  Позиција 
подразумева све потребне припреме и опрему. 
Обрачун по м2 изведене позиције. У позицију 
улази и сулфид. 

  

  Поз III.4  0,40x 5,60 + 0,50x1,10 +0,92x0,10 =  
11,78 + 2,52 + 2,24 + 0,55 +0,10 = м²                                   17,19  

  12цм денивелације и сулфид:  2,19 +3,39 
+2,19+ 6,83+ 0,3+ 3,6+ 2,4+0,12=21,00 м1                                   21,00  

3.  Фарбање радијатора и цеви бојом за метал 
по избору пројектанта. Пре бојења са метала 
скинути корозију хемијским и физичким 
средствима, а затим све површине детаљно  
очистити. На радијаторе нанети 2х заштитну 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по м2 обојених радијатора и 
цеви, развијена површина. 

  

   м²                                   20,00  

4.  Фарбање браварске конструкције позиција 
намештаја 5 и 10 фарбом за метал по 
избору пројектанта. Пре фарбања са метала 
скинути корозију хемијским и физичким 
средствима, а затим све површине брусити и 
очистити. На челичне кутије нанети заштитну 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по м2 обојене конструкције. 

  

   м²                                     4,00  

5.  Фарбање бојом за метал фасадне браварије 
са унутрашње стране  преко постојеће боје. 
На местима где је оштећена постојећа фарба, 
извршити скидање старе фарбе, припрему и  
фарбање  у истом тону (браон) . Обрачун по 
м2 офарбане површине. 

  

   м²                                   10,00  

6.  Фарбање постојеће касе бојом за метал 
Silver metalic, по узору на постојећу . Обрачун 
по м2. 

  

  (2x0,53+2x0,45)x1,23 + 0,53х0,45= м²                                     2,65  
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V   БРАВАРСКИ РАДОВИ     

     

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

1.   Набавка материјала, израда и монтажа 
челичне конструкције која носи прозорске 
клупице излога,( у складу са  елементом 5) и 
монтажа. Фарбање је посебна позиција. 
Обрачун по кг урађене конструкције од кутија  
□ 40x40/2. 

  

  4х5,98х12х42=25,00 х 2,5=62,5х1,05 варови 
=66,00 

кг                                        66  

     

2.  Набавка материјала, израда и монтажа 
челичне конструкције носача клупе за 
седење - (позиција 10) од кутија o 40x40/2. 
Фарбање је посебна позиција. Обрачун по кг 
утрошеног материјала. 

  

  4х6,38х14х42=31,40+ х 2,5=78,50х1,05 варови 
=82,42 

кг                                        83  

     

3. 

 
Израда и монтажа браварског рама - 
позиција О1 у свему према цртежу. Обрачун 
по комплетно изведеној позицији.   

   ком                                         1  

     

VI   РАЗНИ РАДОВИ     

     

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

     

1.  Набавка  материјала и израда цементне 
кошуљице  на месту постојеће просторије 2 
(изнад резервоара Мазута). Кошуљицу 
армирати  мрежом Q 188 .Обрачун по м² 
изведене кошуљице д ~4 до 7цм. . Подлогу за 
кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити 
и опрати. Материјал за кошуљицу направити  
са "јединицом", размере 1:3. Арматура је 
мрежа Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, 
постављеном у средини слоја. Кошуљицу 
неговати док не очврсне. Обрачун по м2 
кошуљице. 

  

   м²                                   13,56  

2.  Припрема подлоге на месту постојеће 
просторије 1 са чишћењем и попуњавањем 
Sika малтером за репарацију. Обрачун по м2. 

  

   м²                                   22,00  

3.  Набавка материјала, припрема  постављање 
хидроизолације SikaTop® Seal-107 (на 
цементној бази) преко нове кошуљице, а и 
целе подне плоче у књижари са подизањем 
10цм уз  фасадне зидове.  Обрачун по м

2
 

изведене позиције. 

  

  8,35 х4,60= м²                                   38,41  
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4.  Одстрањивање испуцалог кита око 
фасадних стаклених површина излога и  
замена фасадним силиконом (грађевински 
Tiokol) или IG маса, обострано. Ивице 
претходно добро очистити и педантно 
обрадити уз коришћење молерске траке. 
Обрачун по м1 заливених ивица. 

  

  2x(6,40x2+2,40x8 +1,50x2) = м1                                   70,00  

    
 

VII   ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

     

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

1.  Набавка потребног материјала, прерада и 
продужетак инсталације водовода 1/2"  до 
пројектованог места новог лавабоа. Обрачун 
м1 нових цеви и фитинга. 

  

   м1 3,00 

     
2.  Набавка потребног материјала, прерада и 

продужетак инсталације канализације  до 
пројектованог места новог лавабоа. Обрачун 
м1 нових цеви.  

  

   Ø50 м1 2,00 

     
3.  Набавка надградног лавабоа ( да  стоји на 

елементу), стојеће славине (на лавабоу), 
подградног бојлера  и помоћног материјала и 
њихова уградња. Обрачун по комаду уграђеног 
комплета.  

  

  лавабо  ком 1 

  славина ком 1 

  подградни бојлер ком 1 
4.  Испирање демонтираних радијатора и 

поновна монтажа са репарацијом свих 
неопходних делова (вентили, дихтунзи...). 
Радијаторе испрати одговарајућим хемијским 
средствима. Употребити само стара ребра за 
монтажу, а остало све заменити. Пре поновне 
монтаже, радијатори се фарбају бојом за 
метал (посебна позиција). Обрачун по 
комплетно изведеној позицији. 

  

   ком 2 
5.  Набавка материјала и монтажа новог 

додатног радијатора. Радијатор у свему исти 
као постојећи у објекту.  Уколико није могуће 
убацивање новог радијатора, додати на 
постојеће радијаторе додатна ребра у броју 
колико је то оправдано. Обрачун по броју 
додатих ребара.   

   ком 12 
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6. 

 

Монтажа претходно очишћене и 
дезинфиковане постојеће унутрашње клима 
јединице. Монтажа обухвата и формирање 
отвора у елементима намештаја као и сав 
потребан материјал. Обрачун по комплетно 
изведеној позицији. 

 

 
   ком 1 

VIII   СТОЛАРСКИ И И ДРУГИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

бр.  позиција 
јед. 
мере 

количина 

1.  Набавка материјала и облагање зида Z1 
Egger- Orah pacific natur  (H3700 ST10). 
Конструкцију обложити са изкантованим  АБС-
ом универ плочама Д=18мм. Са бочних страна 
фиксирати целе плоче (изједна), а чеону  
шлајфну упустити између бочних плоча  
Обрачун по м² обложеног зида.  

  

  (0,60+0,60+0,09)x2,64 м²                                     3,41  

2.  Набавка материјала и делимично облагање 
зида Z2 Egger- Orah pacific natur  (H3700 ST10) 
универом Облаже се део између елемента 6 и 
8. Димензије универа су 120x280цм. Универ се 
поставња изнад керамичке сокле х=10цм. 
Обрачун по м² обложеног зида.   

  

   м²                                     3,36  

3. 

 

Израда намештаја од Egger универа и Egger 
радних плача у свему према цртежима. 
Обрачун по камаду монтираног елемента 
намештаја. 

  

  елемент 1а - полице са ормарићима ком 1 

  елемент 1б - полице са ормарићима ком 1 

 
 

елемент 2 - пулт / радни сто са фиокама - 
фиксни делови : 2.а (2ком), 2.б, 2.ц, 2,д, 2.е 
(2ком) 

ком 1 

 
 

елемент 2 - покретни делови : 2.ф (2ком), 2.г 
(1ком) ком 1 

  елемент 3 - плакар са витрином ком 1 

  елемент 4 - полица у излогу ком 3 

 
 

елемент 5 - радијатор маска (челична 
конструкција је посебна позиција) 

ком 1 

  елемент 7 - двокрилни клизни плакар ком 1 

  елемент 7а - трокрилни клизни плакар ком 1 

  елемент 8 - полице изнад касе ком 1 

 
 

елемент 9 - ормарић са лавабоом (У позицију 
улази и лавабо и батерија ) ком 1 

  елемент 9а - ормарић изнад лавабоа  ком 1 

  
елемент 10 - седални део клупе (челична 
конструкција је посебна позиција) ком 1 
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4. 

 

Израда позиције 6 - застакљење излога 
клизним системом. Позицију извести у свему 
према цртежу. У позицију улази набавка и 
монтажа пескирне фолије. Обрачун по м² 
застакљене површине. 

  

  6,38x2,32 м² 14,80 

5. 

 

Застакљивање позиције О1 демонтажним 
панелима  у свему према цртежу. Обрачун по 
м² застакљене површине. 

  

   м² 9,65 

6. 

 

Набавка дактило столица са тапацирунгом са 
белом еко кожом (или текстил у сивој боји) по 
избору Инвеститора или Пројектаната. 
Обрачун по комаду. 

  

   ком 2 

 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ КЊИЖАРЕ 

Овај предмер и предрачун обухвата :                            

а) Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за квалитетну израду инсталација. 
б) Уградња у свему како је наведено у појединим позицијама, а у складу са важећим прописима и 
стандардима.  
в) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације. 

г) Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима. 

д) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим стандардима и бити високог квалитета. 

ђ) Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим 
прописима за предметне врсте радова. 
е) У цену се урачунава поред вредности свог потребног материјала и потребне радне снаге и порези 
на рад и материјал. 

ж) Цена обухвата и израду све евентуално потребне радионичке документације. 
  

Опис Јед.  
мере 

Кол. 

РАЗВОДНИ ОРМАР   

Испорука разводног ормана књижаре од тврде незапаљиве 
пластике са опремом:    ком 1 

Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни 
орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су 
табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу. 
У ормане уградити основни материјал и опрему према 
описима који следе: 

  
Трополни гребенасти прекидач 40А,   (0-1), за уградњу на 
шину у орману. 

ком 1 

Аутоматски заштитни прекидач 6А, 230 V, 50 Hz, трополни, 
Б - карактеристике, предвиђен за струју кратког споја од 
10кА ком 6 

Аутоматски заштитни прекидач 10А, 230 V, 50 Hz, 
трополни, Б - карактеристике, предвиђен за струју кратког 
споја од 10кА ком 2 

Аутоматски заштитни прекидач 16А, 230 V, 50 Hz, 
једнополни, Б - карактеристике, предвиђен за струју кратког 
споја од 10кА ком 6 
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Једнополна гребенаста преклопка 16А, за уградњу на 
вратима са положајем 1-0-2, за паљење осветљења 

ком 2 
Инсталациони аутоматски контактор 10А, предвиђен за 
напон управљања 400V, 50Hz 

ком 2 
Фото реле са два преклопна контакта од 6А, за напон 
управљања 230V, AC,  

ком 1 
Све комплет са натписним плочицама за обележавање 
свих сигнално командних елемената на вратима ормана, 
намонтирано, повезано испитено и пуштено под напон. 

пауш.  

   
СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР   
Плафонска уградна светиљка  тип 1, ЛЕД, 3w, слична типу 
SLV 113951 

ком 11 
Плафонска уградна светиљка  тип 2, 230V,35w, слична 
типу SLV 114121 

ком 3 
Плафонска уградна светиљка тип 3,  лед панел  , 
600x600,40w, слична типу SLV 158703 

ком 2 
Плафонска уградна светиљка тип 4,  лед панел  , 
170x170,11w, слична типу EGLO 94061 

ком 2 
Светиљка тип 5,  лед профил на висилицама , 3м,30w, 
слична типу PRIMALIGHT LS 3667, са лед траком SLV 
552443 ком 1 
Светиљка тип 6,  уградни лед профил за намештај , 
5м,30w, слична типу SLV 21333, са лед траком SLV 552122 

ком 1 
Светиљка тип 7,  уградни угаони лед профил за излог , 
3м,15w, слична типу Klus PAC-ALU, са лед траком SLV 
552413 

ком 4 
Светиљка тип 7а,  уградни угаони лед профил у 
елементу,3м,15w, слична типу Klus PAC-ALU, са лед 
траком SLV 552414 

ком 4 
Светиљка тип 8,  лед трака , 5м,25w, слична типу  SLV 
552122 

ком 1 
Светиљка тип 9,  лед паник светиљка1,2w, слична типу  
Modus PLEXI LED 

ком 2 
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног 
обичног инсталационог прекидача, 230В, 10А, IP20, слично 
типу Mosaic , "Legrand", бела боја. Комплет са дозном 2М, 
носачем 2М, 1 прекидач 2М и маском 2М. 

ком 1 
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног 
обичног инсталационог прекидача, 230В, 10А, IP20, слично 
типу Mosaic , "Legrand", бела боја. Комплет са дозном 6М, 
носачем 6М, 6 прекидача 1М и маском 6М. 

ком 1 
ПРИКЉУЧНИЦЕ   
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградне 
монофазне прикључнице са заштитним контактом 
(Л+Н+ПЕ) за 230В, 16А, IP20, бела слично типу Mosaic, 
"Legrand". Комплет са дозном 6М, носачем 6М, 3 
утичнице 2М и маском 6М, све за уградњу у намештај 

ком 3 
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Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградне 
монофазне прикључнице  са заштитним контактом 
(Л+Н+ПЕ) за 230В, 16А, IP20, бела слично типу Mosaic, 
"Legrand". Комплет са дозном 2М, носачем 2М, 
утичницеом 2М и маском 2М, све за уградњу у намештај 

ком 7 

   
КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР   

Перфорирани поцинковани носачи каблова постављени у 
спуштеном плафону и по плафонима техничке централе  
изнад машинске опреме. 
Обрачун и плаћање по дужном метру испорученог и 
намонтираног кабловског носача, комплет са конзолама, 
монтажним прибором и елементима за хоризонтална и 
вертикална скретања. 
Кабловски носачи су следећих димензија: 

  

ПНК-100/35мм м 10 
Испорука и полагање каблови за инсталацију осветљења, 
прикључница и извода термотехничких инсталација 
следећих типова и пресека: 

  

 - NHXHX-Y 3x1.5 мм2 м 140 

 - NHXHX-Y 3x2.5 мм2 м 80 

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА   

Испорука материјала и израда инсталације изједначења 
потенцијала. На инсталацију се повезују све металне масе  
које нормално нису под напоном (носачи каблова, врата, 
Метални делови фасаде, изводи за умиваоник  и слично): 

  

Кутије за изједњачење потенцијала PS49 ком 1 

Набавка, испорука и монтажа кабла NHXHX-Y 1x4 мм2   м 30 

   

РАЧУНАРСКА МРЕЖА   

Испорука  монтажа и повезивање   
Бакарни парични кабл, FTP LSHF-FR, категорије 6, 4x2x0,5 
мм. м 60 

Прикључница RJ45 цат 6, за монтажу у зид ком 6 

Switch са 6 прикључница RJ 45 ком 1 

   
ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И ЗАВРСНИ РАДОВИ   

Испитивања након завршетка радова са издавањем 
атеста: 
- отпорности петље, 
- отпорности уземљења, 
- отпорности изолације напојних каблова, 
- непрекидност заштитног проводника, 
- уграђене опреме у склопу електричне инсталације. 

  
Израда пројекта изведеног објекта   

 пауш 1 
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У цену урачунати (неће се посебно плаћати):  

1. Набавку, транспорт и уградњу материјала  

2. Потребне скеле  

3. Заштиту места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са 

подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом), због посебног значаја објекта, сви радови се 

морају радити са неопходном заштитом осталих елемената ентеријера, опреме...( да се 

прашина не простире са места рада у околину).  

4. Чишћење места извођења радова - свакодневно чишћење - завршно чишћење свих 

површина. 

5. Заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода (настале 

штете сноси Извођач)                                                                                   

6. Свакодневно одвожење шута на депонију ван круга Факултета (одређује извођач) - сав шут 

са места рада се мора износити у врећама које обезбеђује извођач радова, депоновати на 

место које одреди извођач, до даљег одвоза (што се неће посебно плаћати) 

7. Све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање...  

8. Потребна осигурања: 

а. осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,  

б. осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и  

в. осигурања радова.  

  

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. 

Пре уградње и/оли испоруке опреме и материјала потребна је писана сагласност Надзорног 

органа. 

Цена достављена у обрасцу понуде, обухвата све потребне припремне и завршне радове који 

обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за рад, материјал, алат,... 

Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог извођач 

доводи у првобитно функционално стање о свом трошку.  

Извођач је дужан да свакодневно након завршеног посла очисти простор који је користио и 

који му је дат на коришћење у току радова (ходници, степениште, мокри чвор, итд. ).  

Динамику извођења радова одређује наручилац.  

Набавку, транспорт и уградњу материјала извршити након одобрења наручиоца  и узимања 

мера непосредно пре почетка радова.  

Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким условима, 

предмеру радова и овим напоменама. Количине у овом предмеру су оквирне. Инвеститор 

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. 

Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника наручиоца 

да изврши преглед радова и количина. 

Плаћање је по стварно изведеним количинама. 

 

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

обимом посла.  

Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места. 
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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. 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); 

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно  извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

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); 

Доказ за правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Доказ за предузетнике и физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

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); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
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је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

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). 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

и то:  

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно 

да:  

а) 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. 

б) да је понуђач у три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. години) 

остварио укупан пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 

динара, без ПДВ-а; 

                     Доказ:  Понуђач доставља Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке  БОН-ЈН  

Агенције  за  привредне регистре,  Регистар  финансијских  извештаја  и  

података  о  бонитету  правних лица  и  предузетника,  који  садржи  сажети  

биланс  стања  и  успеха,  показатеље за оцену бонитета за 2012, 2013 и 2014. 

годину .  

* Понуђач  који  је  регистрован  као  предузетник,  а  пословне  књиге  не  

води  по систему  двојног  књиговодства,  дужан  је  да  достави  копије  

финансијских извештаја за 2012, 2013 и 2014. годину .  

 

 

 2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да:  

- да је у предходној години (2015. години), извео радове који су предмет јавне 

набавке у укупном износу од минимум 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а;  

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова 

(Поглавље XII) и потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити 

попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље 

XIII). 

 

   3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да:  

                           а)  поседује једно доставно возило носивости до 5т. 
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 Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајне дозволе за возило и 

прочитану 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); 

 

4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да:  

а) има у радном односу најмање 7 запослених на позицијама које су у 

непосредној вези са предметом јавне набавке, на неодређено или одређено 

време; 

                  Доказ:  фотокопије образца МА за тражени кадровски капацитет; 

  б) има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну 

лиценцу (400 или 401 или 410 или 411 и 450) за одговорног извођача радова; 

   Доказ: копија  личне  лиценце са потврдом о важењу  издате  од  Инжењерске 

коморе Србије заједно са доказима о радном статусу - копија радне књижице 

или уговора о ангажовању; 

      

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 изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 

попуњава, 

потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (Поглавље). 

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. 

 

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, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 

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.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја о стручној оцени понуде оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 
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понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 

нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери 

да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди 

јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 
 

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. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 
 

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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

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

 

Понуда мора да буде састављена 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. 

 

 

5.2. 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/кутији 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 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком  

„Понуда за јавну набавку радова - реконструкција ентеријера књижаре Еконмског 

факултета, 

број 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

16.05.2016. 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 16.05.2016. године, у 11,30 часова, у радним 

просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда. 

 

5.2.1.Понуда мора да садржи: 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и 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). 



43/107  

 

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. 

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 

попуњавати, потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној документацији.  

То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 

понуди, поглавље  XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. 

став 2. Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - 

Образац изјаве о независној понуди, поглавље XI у конкурсној документацији – Образац 

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и 

печатом оверава образац који се на њега односи. 

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. 

 

5.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5.5. 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 6, 11000 Београд, са назнаком  

„Измена понуде за јавну набавку радова - реконструкција ентеријера књижаре Економског 

факултета у Београду, број 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или  

„Допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција ентеријера књижаре Економског 

факултета у Београду, број 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или  

„Опозив понуде за јавну набавку радова - реконструкција ентеријера књижаре Економског 

факултета у Београду, број 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција ентеријера књижаре 

Економског факултета у Београду, број 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ".   
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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.  

 

5.6. 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. 

 

5.7. 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. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. 

 

5.8. 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 уговора. 

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.  
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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. 

 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

5.9.1. Захтев 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. 

 

 

5.9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 

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, 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. 

 

5.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова 

Понуђач је дужан да радове на реконструкцији ентеријера књижаре заврши у року који не 

може бити дужи од 15 календарских дана, а према динамици која ће се утврдити са 

наручиоцем.   

Извођач радова је у обавези да одмах након потписивања уговора о јавној набавци предузме 

неопходне радње на изради потребног намештаја и елемената који су саставни део радова 

реконструкције ентеријера. Почетак реконструкције књижаре биће договорен накнадно у 

зависности од активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис...), а радови ће 

отпочети најкасније 30 календарских дана од дана потписивања уговора. 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. 

 

5.9.4. 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. 

 

5.9.5. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок на изведене радове и уграђени материјал не може бити краћи од 3 године. 
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5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, 

са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

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. 

Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде до 

дана закључења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 

складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

 

5.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОК5АЛНЕ 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, Министарства 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. 

 

5.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

5.12.1. 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 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. 

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. 

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 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 
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5.12.2. 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 

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). 

 

 

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која 

би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну 

имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим 

понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

 

 

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail: 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. 04/2016”. 
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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.  

 

5.15. 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.  

 

5.16. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року: 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

    односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

    и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

    у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

 

 

5.17. 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“.  

 

 

5.18. 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. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку понуђену цену, 

исти рок испоруке и исти рок плаћања. 

Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок 

испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. 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. 

 

5.19. 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. 

  

5.20. 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. 

 

 

 

5.21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
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Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

5.22. 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 доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео, или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у 

писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом на број 

011/2639-560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 

року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

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; 
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(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. 

 

5.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

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 ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА 

КЊИЖАРЕ ЕКОНМСКОГ ФАКУЛТЕТА  

ЈН БРОЈ 04/2016   

 

Понуда за јавну набавку радова – реконструкција ентеријера књижаре Еконoмског 

факултета , број ЈН 04/2016 

 

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 – реконструкција ентеријера 

књижаре Еконмског факултета, број 04/2016 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА ЕНТЕРИЈЕРА КЊИЖАРЕ 
Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду 
Каменичка 6, 11000 Београд 
 

I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ грађевински и инсталатерски   

    

бр. Позиција 
јед. 
мере 

колич
ина 

Јединична цена, 
без ПДВ-а 

УКУПНО 
без ПДВ-а 

1. Демонтажа и изношење постојећег 
намештаја из простора који се адаптира. 
Уколико Инвеститор одлучи да се 
демонтирано баци, то је обрачунава у 
посебну позицију  I/14. Обрачун 
паушално.  

 

  

  паушал. 1   

2. Демонтажа санитарног елемента 
(лавабоа са надградним бојлером  и 
славином). Уколико Инвеститор одлучи да 
се демонтирано баци, то је обрачунава у 
посебну позицију  I/14. Обрачун по 
комплету демонтираног.   

 

  

  комплет 1   

3. Пажљива демонтажа унутрашње клима 
јединице  и депоновање на место које 
одреди Инвеститор. Ова јединица ће се 
поново користити, па је неопходан 
пажљив рад. Обрачун по комаду 
демонтираног елемента. 

  

  

  ком 1   

4. Демонтажа спуштеног плафона од 
армираног стакла са подконструкцијом, 
у просторији 2 са одношењем и 
слагањем у магацин у оквиру зграде. по 
избору Инвеститора. Обрачун по м² 
демонтираног плафона. Уколико 
Инвеститор одлучи да се демонтирано 
баци, то се обрачунава у посебну позицију  
I/14. 

  

  

  м² 13,15   

5. Демонтажа Армстронг спуштеног 
плафона  са подконструкцијом у 
просторији 1 са одношењем  и слагањем у 
депоу зграде, по избору Инвеститора. 
Обрачун по м² демонтираног 
плафона.Уколико Инвеститор одлучи да 
се демонтирано баци, то се обрачунава у 
посебну позицију  I/14. 

  

  

  м² 21,36   

6. Демонтажа браварске подконструкције 
односно целе клупице изнад радијатора. 
Обрачун по м1 комплет демонтирано. 

  

  

  м1 6   
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7. Демонтажа браварске преграде од 
црне браварије  између просторија 1 и 2 
заједно са браварским вратима са 
надсветлом  и депоновање на место које 
одреди Инвеститор у магацину зграде или 
бацање на депонију.  Укупна ширина 
преграде је ~410цм а висина 290цм. 
Обрачун паушално.Уколико Инвеститор 
одлучи да се демонтирано баци, то је 
обрачунава у посебну позицију  I/14. 

  

  

  паушал. 1   

8. Демонтажа браварске витрине између 
просторије  ПР2  и хола и депоновање на 
место које одреди Инвеститор, у магацину 
зграде или бацање на депонију.  Укупна 
ширина преграде је ~297цм а висина 
200цм. Уколико је витрина конструктивно 
неодвојиво везана за браварску преграду 
и није препоручљиво да се одваја  и 
демонтира, позицију оставити неурађену, 
а ентеријер прилагодити ситуацији. 
Обрачун паушално. Уколико Инвеститор 
одлучи да се демонтирано баци, то је 
обрачунава у посебну позицију  I/14. 

  

  

  паушал. 1   

 

9. Рушење подних камених плоча у 
просторији 1 заједно са подлогом са 
одвожењем  на депонију удаљену до 15 
км, или по избору Инвеститора сложити 
неоштећене плоче у депо. Подлогу 
скинути све до бетонске конструкције. 
Обрачун по м²  површине. 
21,36 + 0,6x0,26+0,29x0,13+2x1,72x0,13= 
21,36 + 0,20+ 0,45= 
парапетна сокла: 
6,38+0,89+1,72+1,56+1,47+4,79=16.81 m1х 
0,40=6,72  

 

  

  
м² 28,72 

  

10. Демонтажа дашчаног пода обложеног 
линолеумом, (комплет са 
подконструкцијом)  у просторији 2. 
Подконструкцију  скинути до бетонске 
плоче или цементне кошуљице или сл., 
према ситуацији на лицу места и одлуке 
надзорног органа. Обрачун по м² 
демонтираног пода. 

  

  

  м² 13,15   

11. Демонтажа цевне мреже грејања, 
вентила, држача и радијатора са 
сортирањем исправних делова и 
депоновањем на привремено место које 
Инвеститор одреди . Обрачун паушално. 

  

  

  паушал. 1   
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12. Пажљива демонтажа плафонских 
светиљки и депоновање на место које 
одреди Инвеститор у оквиру објекта. 
Обрачун по комаду демонтиране 
светиљке. 

  

  

  ком 6   

13. Демонтажа свих електроинсталација у 
простору. Радове мора да обави стручно 
лице. Предузети све сигурносне мере. 
Демонтирани материјал предати 
Инвеститору или бацити. Позиција 
обухвата и демонтажу свих утичница и 
прекидача, каблова... Обрачун паушално. 

  

  

  паушал. 1   

14. Чишћење простора од грађевинског 
шута са одвозом  на градску депонију.  
Обрачун по м2 очишћење површине, по 
свим претходно набројаним позицијама. 
Чишћење извршити фазно, по потреби 
како се шта демонтира, како се шут неби 
нагомилавао и ометао остале радове. 

  

  

  м² 35,00   

    УКУПНО:  

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

 
Напомена: радове не започињати док се не заврше сви инсталатерски радови  везани за под и 
параперт! Надзорни орган одобрава почетак после прегледа очишћене подне плоче/цементне 
кошуљице и давања упутсва и изравњавању подлоге. 

1. Набавка  материјала и израда 
изравњавајућег слоја од Олма масе  у 
ПР 1 (ову поз. одобрава Надзорни орган 
по потреби, после обијања постојеће 
облоге и чишћења плоче). Масу равно 
нанети у свему по упутству произвођача 
.Обрачун по м² изведене површине. 

  

  

  м² 21,36   

2. Набавка  гранитне полиране керамике I 
класе димензија 60x60цм, по одобрењу 
узорка од стране надзорног органа. 
Обрачун по м² потребне керамике за 
облагање пода и парапетне сокле.  

  

  

 (34,35+16,71х0,6) х = 44,38х1,05%= 46,6 
=33 кутије x1,44=47,52м2 

м² 47,52 
  

3. Постављање гранитне керамике на 
лепак у ортогоналном слогу са почетком 
према цртежу и у договору са надзорним 
органом.Фуга 1,5мм. Набављеном 
керамиком обложити   и степениште . 
Постављене плочице фуговати равно (без 
упуштања фуге) и добро очистити. 
Позиција подразумева све потребне 
припреме, лепак и фуг масу. Обрачун по 
м² постављене керамике. 

  

  

  м² 34,35   
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 Парапет са унутрашње стране, висине око 
40цм. Парапет уз излог је браварска 
подлога , па на њу зелепити силиконом 
или лепком метал/керамика : 
6,38+0,89+1,72+1,56+1,47+4,79=16.81 m1 
16,81х0,44=7,40 м2  Положај и висину 
сокле на лицу места одређује надзорни 
орган!  

м² 7,40 

  

4. Набавка ивичне противклизне Алу 
лајсне са гуменим уметком и њено 
постављање на ивици степеника. Ако се 
не изравна кота пода у просторији са 
котом у ходнику, поставити ову лајсну  и 
на малу деливејацију уз врата. Обрачун 
по м1 постављене лајсне. 

  

  

  м1 4,60   

    
УКУПНО:  

III 
СУВОМОНТАЖНИ (ГИПСАРСКИ) 
РАДОВИ 

   
  

      

бр. позиција 
јед. 
мере 

колич
ина 

  

1. Набавка материјала, транспорт и израда 
конструкције самостојећег монтажног 
зида поред степеништа (елемент z1) од 
поцинкованих профила  д=0,6мм CW 50. 
Димензија конструкције треба да буде 
58х264х7,5цм (проверити пре почетка 
радова, мере на лицу места у присуству 
надзорног органа). Конструкција има 
обимни профил који се фиксира за под и 
фадсадни зид (профил уз врата) и 
хоризонталне пречке на сваких око 
60цм.Обрачун по м2 изведене позиције. 
Завршна облога је посебна позиција. 

  

  

 0,58x2,64 м² 1,53   

2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање  постојећег зида (пикована 
камена фасада) гипс картонским плочама 
"KNAUF","Rigips" или еквивалент 
д=12,5мм  (елемент z2). Поставити прво 
подконструкцију од CW 50 у целом обиму 
и растеру на 60цм.Између профила 
развући и утиснути ролну Минералне вуне 
Ursa glass wool или одговарајуће. 
д=5цм.После тога преко целе површине 
затегнути ПВЦ фолију (парна  брана). 
Прего тако припремљене подлоге, 
фиксирати гипсане плоче, обрадити 
спојеве, бандажирати. Дебљина комплет 
облоге је 62,5мм. Обрачун по м2 изведене 
позиције.  

  

  

 4,47x2,95 м² 13,18   
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3. Набавка материјала, транспорт и 
облагање  постојеће браварске 
преграде (елемент z3) гипс картонским 
плочама "KNAUF","Rigips" или еквивалент 
д=2x12,5мм. Дебљина целе облоге биће 
75мм. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 изведене позиције.  

  

  

 2,97x3,90 м² 11,58   

 Израда линијске бочне ивице- обрада 
денивелације д=75мм, обрачун по м1: 
2,97+3,90= 

м1 6,87 

  

4. Набавка материјала, транспорт и 
постављање спуштеног плафона од  
гипс картонских плоча "KNAUF","Rigips" 
или еквивалент д=12,5мм.  Плоче 
поставити на одговарајућој металној 
подконструкцији комплет са 
бандажирањем спојница.Ови монолитни 
плафони нису сви на истим висинама.  У 
цену улази и радна скела. Обрачун по м

2
 

изведене позиције.  

  

  

 

(0,60+0,70)x1,42+0,60х0,70 + 
(0,92+0,60)x4,68 +(0,32+0,60+0,32)х(3,60+ 
3,59+2,19) +(0,32+0,22+0,32)х2,20 
=2,27+7,11+11,63+1,90=22,91 

м² 23,00 

  

5. Набавка материјала, транспорт и израда 
ветрикала и сулфида (за дифузно 
светло) 10цм од  гипс картонских плоча 
"KNAUF","Rigips" или еквивалент 
д=12,5мм. Ивицу поставити на 
одговарајућој подконструкцији комплет са 
бандажирањем спојница. У цену улази и 
радна скела. Обрачун по м

1
 изведене 

позиције.  

  

  

 сулфид  10 цм:    4,68 + 0,92 
м1 

                                    
5,60  

  

6. Набавка материјала, транспорт и 
постављање "Аrmstrong " плафона са 
подконструкцијом. Димензија плоча 
600x600мм  - Optima 2387 М или 
еквивалент. Поставити у свему према 
пројекту и упутству произвођача. У цену 
улази и радна скела. Обрачун по м2 
изведене позиције.  

  

  

 ПР1=14,20+Излог 1,81 +ПР2=7,36   
УК=23,37м2 

  
  

 набавка 71ком:16ком/пак=4,44 за набавку 
5 паковања  =5х16=80ком=28,8м2 м² 23,37 

  

    УКУПНО:  

IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

      

 
Ове позиције подразумевају израду помоћних скела и 
коришћење квалитетних материјала.  
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1 Глетовање 2х и кречење  
гипскартонских зидова дисперзивном 
белом бојом. Главе холшрафова или 
ексера минизирати, и китовати као и  фуге 
дисперзионим китом. Бојење са два 
премаза, односно до постизања 
равномерног и чистог тона.  Позиција 
подразумева све потребне припреме и 
опрему. Обрачун по м2 изведене позиције. 

  

  

 z3: 11,86 + z2: 12,96 м² 24,82   

2 Глетовање 2х и кречење 
гипскартонских плафона 
дисперзивним бојама у тону по избору 
Пројектанта (бела и део  FR 062 ER 
LAC, mat shade, или JUB 2471 или 
слично). Главе холшрафова или ексера 
минизирати, и китовати као и фуге 
дисперзионим китом. Бојење са два 
премаза, односно до постизања 
равномерног и чистог тона.  Позиција 
подразумева све потребне припреме и 
опрему. Обрачун по м2 изведене позиције. 
У позицију улази и сулфид. 

  

  

 Поз III.4  0,40x 5,60 + 0,50x1,10 +0,92x0,10 
=  11,78 + 2,52 + 2,24 + 0,55 +0,10 = м² 17,19 

  

 12цм денивелације и сулфид:  2,19 +3,39 
+2,19+ 6,83+ 0,3+ 3,6+ 2,4+0,12=21,00 м1 21,00 

  

3. Фарбање радијатора и цеви бојом за 
метал по избору пројектанта. Пре 
бојења са метала скинути корозију 
хемијским и физичким средствима, а 
затим све површине детаљно  очистити. 
На радијаторе нанети 2х заштитну 
основну боју, а затим бојити два пута 
бојом за метал. Обрачун по м2 обојених 
радијатора и цеви, развијена површина. 

  

  

  м² 20,00   

4. Фарбање браварске конструкције 
позиција намештаја 5 и 10 фарбом за 
метал по избору пројектанта. Пре 
фарбања са метала скинути корозију 
хемијским и физичким средствима, а 
затим све површине брусити и очистити. 
На челичне кутије нанети заштитну 
основну боју, а затим бојити два пута 
бојом за метал. Обрачун по м2 обојене 
конструкције. 

  

  

  м² 4,00   

5. Фарбање бојом за метал фасадне 
браварије са унутрашње стране  преко 
постојеће боје. На местима где је 
оштећена постојећа фарба, извршити 
скидање старе фарбе, припрему и  
фарбање  у истом тону (браон) . Обрачун 
по м2 офарбане површине. 

  

  

  м² 10,00   
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6. Фарбање постојеће касе бојом за метал 
Silver metalic, по узору на постојећу . 
Обрачун по м2. 

  
  

 (2x0,53+2x0,45)x1,23 + 0,53х0,45= м² 2,65   

    УКУПНО:  

V БРАВАРСКИ РАДОВИ      

1.  Набавка материјала, израда и монтажа 
челичне конструкције која носи 
прозорске клупице излога,( у складу са  
елементом 5) и монтажа. Фарбање је 
посебна позиција. Обрачун по кг урађене 
конструкције од кутија  □ 40x40/2. 

  

  

 4х5,98х12х42=25,00 х 2,5=62,5х1,05 
варови =66,00 

кг 66 
  

2. Набавка материјала, израда и монтажа 
челичне конструкције носача клупе за 
седење - (позиција 10) од кутија o 
40x40/2. Фарбање је посебна позиција. 
Обрачун по кг утрошеног материјала. 

  

  

 4х6,38х14х42=31,40+ х 2,5=78,50х1,05 
варови =82,42 

кг 83 
  

3. Израда и монтажа браварског рама - 
позиција О1 у свему према цртежу. 
Обрачун по комплетно изведеној позицији. ком 1 

  

    УКУПНО:  

     

VI РАЗНИ РАДОВИ      

1. Набавка  материјала и израда цементне 
кошуљице  на месту постојеће 
просторије 2 (изнад резервоара Мазута). 
Кошуљицу армирати  мрежом Q 188 
.Обрачун по м² изведене кошуљице д ~4 
до 7цм. . Подлогу за кошуљицу, пре 
наношења кошуљице, очистити и опрати. 
Материјал за кошуљицу направити  са 
"јединицом", размере 1:3. Арматура је 
мрежа Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, 
постављеном у средини слоја. Кошуљицу 
неговати док не очврсне. Обрачун по м2 
кошуљице. 

  

  

  м² 13,56   

2. Припрема подлоге на месту постојеће 
просторије 1 са чишћењем и 
попуњавањем Sika малтером за 
репарацију. Обрачун по м2. 

  

  

  м² 22,00   

3. Набавка материјала, припрема  
постављање хидроизолације SikaTop® 
Seal-107 (на цементној бази) преко нове 
кошуљице, а и целе подне плоче у 
књижари са подизањем 10цм уз  фасадне 
зидове.  Обрачун по м

2
 изведене позиције. 

  

  

 8,35 х4,60= м² 38,41   
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4. Одстрањивање испуцалог кита око 
фасадних стаклених површина излога 
и  замена фасадним силиконом 
(грађевински Tiokol) или IG маса, 
обострано. Ивице претходно добро 
очистити и педантно обрадити уз 
коришћење молерске траке. Обрачун по 
м1 заливених ивица. 

  

  

 2x(6,40x2+2,40x8 +1,50x2) = м1 70,00   

  
 

УКУПНО:  

VII ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ    
  

1. Набавка потребног материјала, прерада 
и продужетак инсталације водовода 
1/2"  до пројектованог места новог 
лавабоа. Обрачун м1 нових цеви и 
фитинга.   

  

  м1 3,00   

2. Набавка потребног материјала, прерада 
и продужетак инсталације канализације  
до пројектованог места новог лавабоа. 
Обрачун м1 нових цеви.  

  

  

  Ø50 м1 2,00   

3. Набавка надградног лавабоа ( да  стоји 
на елементу), стојеће славине (на 
лавабоу), подградног бојлера  и 
помоћног материјала и њихова уградња. 
Обрачун по комаду уграђеног комплета.  

  

  

 лавабо  ком 1   

 славина ком 1   

 подградни бојлер ком 1   

4. Испирање демонтираних радијатора и 
поновна монтажа са репарацијом свих 
неопходних делова (вентили, дихтунзи...). 
Радијаторе испрати одговарајућим 
хемијским средствима. Употребити само 
стара ребра за монтажу, а остало све 
заменити. Пре поновне монтаже, 
радијатори се фарбају бојом за метал 
(посебна позиција). Обрачун по комплетно 
изведеној позицији.   

  

  ком 2   

5. Набавка материјала и монтажа новог 
додатног радијатора. Радијатор у свему 
исти као постојећи у објекту.  Уколико није 
могуће убацивање новог радијатора, 
додати на постојеће радијаторе додатна 
ребра у броју колико је то оправдано. 
Обрачун по броју додатих ребара.   

  

  ком 12   



  

 
63/107 

6. Монтажа претходно очишћене и 
дезинфиковане постојеће унутрашње 
клима јединице. Монтажа обухвата и 
формирање отвора у елементима 
намештаја као и сав потребан материјал. 
Обрачун по комплетно изведеној позицији. 

 

 

  

  ком 1   

    УКУПНО:  

VIII 
СТОЛАРСКИ И И ДРУГИ ЗАНАТСКИ 
РАДОВИ 

   
  

1. Набавка материјала и облагање зида 
Z1 Egger- Orah pacific natur  (H3700 ST10). 
Конструкцију обложити са изкантованим  
АБС-ом универ плочама Д=18мм. Са 
бочних страна фиксирати целе плоче 
(изједна), а чеону  шлајфну упустити 
између бочних плоча  Обрачун по м² 
обложеног зида.  

  

  

 (0,60+0,60+0,09)x2,64 м² 3,41   

2. Набавка материјала и делимично 
облагање зида Z2 Egger- Orah pacific 
natur  (H3700 ST10) универом Облаже се 
део између елемента 6 и 8. Димензије 
универа су 120x280цм. Универ се 
поставња изнад керамичке сокле х=10цм. 
Обрачун по м² обложеног зида.   

    

  м² 3,36   

3. Израда намештаја од Egger универа и 
Egger радних плача у свему према 
цртежима. Обрачун по камаду монтираног 
елемента намештаја. 

  

  

 елемент 1а - полице са ормарићима ком 1   

 елемент 1б - полице са ормарићима ком 1   

 елемент 2 - пулт / радни сто са фиокама - 
фиксни делови : 2.а (2ком), 2.б, 2.ц, 2,д, 
2.е (2ком) 

ком 1 
  

 елемент 2 - покретни делови : 2.ф (2ком), 
2.г (1ком) ком 1 

  

 елемент 3 - плакар са витрином ком 1   

 елемент 4 - полица у излогу ком 3   

 елемент 5 - радијатор маска (челична 
конструкција је посебна позиција) 

ком 1 
  

 елемент 7 - двокрилни клизни плакар ком 1   

 елемент 7а - трокрилни клизни плакар ком 1   

 елемент 8 - полице изнад касе ком 1   

 елемент 9 - ормарић са лавабоом (У 
позицију улази и лавабо и батерија ) ком 1 

  

 елемент 9а - ормарић изнад лавабоа  ком 1   

 
елемент 10 - седални део клупе (челична 
конструкција је посебна позиција) ком 1 
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4. Израда позиције 6 - застакљење излога 
клизним системом. Позицију извести у 
свему према цртежу. У позицију улази 
набавка и монтажа пескирне фолије. 
Обрачун по м² застакљене површине. 

  

  

 6,38x2,32 м² 14,80   

5. Застакљивање позиције О1 
демонтажним панелима  у свему према 
цртежу. Обрачун по м² застакљене 
површине. 

  

  

  м² 9,65   

6. Набавка дактило столица са 
тапацирунгом са белом еко кожом (или 
текстил у сивој боји) по избору 
Инвеститора или Пројектаната. Обрачун 
по комаду. 

  

  

  ком 2   

    УКУПНО:  

 

 

IX ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ КЊИЖАРЕ   

Овај предмер и предрачун обухвата :   
а) Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала
потребног за квалитетну израду инсталација. 
б) Уградња у свему како је наведено у појединим позицијама, а у складу са важећим прописима и стандардима
в) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације. 
г) Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима. 
д) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим стандардима и бити високог квалитета. 
ђ) Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за
предметне врсте радова. 
е) У цену се урачунава поред вредности свог потребног материјала и потребне радне снаге и порези на рад и
материјал. 
ж) Цена обухвата и израду све евентуално потребне радионичке документације.      

бр. позиција 
јед. 
мере количина 

Јединична цена, 
без ПДВ-а 

УКУПНО 
без ПДВ-а 

1. РАЗВОДНИ ОРМАР   

Испорука разводног ормана књижаре од 
тврде незапаљиве пластике са опремом:    
Врсте и количине опреме које се уграђују у 
разводни орман, са наведеним вредностима 
за In и Ik приказане су табеларно у оквиру 
спецификације у овом поглављу. 
У ормане уградити основни материјал и 
опрему према описима који следе: ком 1 

  

Трополни гребенасти прекидач 40А,   (0-1), 
за уградњу на шину у орману. ком 1 

  

Аутоматски заштитни прекидач 6А, 230 V, 50 
Hz, трополни, Б - карактеристике, предвиђен 
за струју кратког споја од 10кА ком 6 

  

Аутоматски заштитни прекидач 10А, 230 V, 
50 Hz, трополни, Б - карактеристике, 
предвиђен за струју кратког споја од 10кА ком 2 

  

Аутоматски заштитни прекидач 16А, 230 V, 
50 Hz, једнополни, Б - карактеристике, 
предвиђен за струју кратког споја од 10кА ком 6 

  

Једнополна гребенаста преклопка 16А, за 
уградњу на вратима са положајем 1-0-2, за 
паљење осветљења ком 2 

  

Инсталациони аутоматски контактор 10А, 
предвиђен за напон управљања 400V, 50Hz 

 
ком 

 
2 

  

1 

Фото реле са два преклопна контакта од 6А, 
за напон управљања 230V, AC,  ком 1 
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 Све комплет са натписним плочицама за 
обележавање свих сигнално командних 
елемената на вратима ормана, 
намонтирано, повезано испитено и пуштено 
под напон. пауш. 1 

  

    УКУПНО 1  

2. СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР   

2.1 
Плафонска уградна светиљка  тип 1, ЛЕД, 
3w, слична типу SLV 113951 ком 11 

  

2.2 
Плафонска уградна светиљка  тип 2, 
230V,35w, слична типу SLV 114121 ком 3 

  

2.3 

Плафонска уградна светиљка тип 3,  лед 
панел  , 600x600,40w, слична типу SLV 
158703 ком 2 

  

2.4 

Плафонска уградна светиљка тип 4,  лед 
панел  , 170x170,11w, слична типу EGLO 
94061 ком 2 

  

2.5 

Светиљка тип 5,  лед профил на 
висилицама , 3м,30w, слична типу 
PRIMALIGHT LS 3667, са лед траком SLV 
552443 ком 1 

  

2.6 

Светиљка тип 6,  уградни лед профил за 
намештај , 5м,30w, слична типу SLV 21333, 
са лед траком SLV 552122 ком 1 

  

2.7 

Светиљка тип 7,  уградни угаони лед 
профил за излог , 3м,15w, слична типу Klus 
PAC-ALU, са лед траком SLV 552413 ком 4 

  

2.8 

Светиљка тип 7а,  уградни угаони лед 
профил у елементу,3м,15w, слична типу Klus 
PAC-ALU, са лед траком SLV 552414 ком 4 

  

2.9 
Светиљка тип 8,  лед трака , 5м,25w, слична 
типу  SLV 552122 ком 1 

  

2.10 
Светиљка тип 9,  лед паник светиљка1,2w, 
слична типу  Modus PLEXI LED ком 2 

  

2.11 

Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног обичног 
инсталационог прекидача, 230В, 10А, IP20, 
слично типу Mosaic , "Legrand", бела боја. 
Комплет са дозном 2М, носачем 2М, 1 
прекидач 2М и маском 2М. ком 1 

  

2.12 

Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног обичног 
инсталационог прекидача, 230В, 10А, IP20, 
слично типу Mosaic , "Legrand", бела боја. 
Комплет са дозном 6М, носачем 6М, 6 
прекидача 1М и маском 6М. ком 1 

  

    УКУПНО 2  

3. ПРИКЉУЧНИЦЕ   

3.1 

Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградне монофазне 
прикључнице са заштитним контактом 
(Л+Н+ПЕ) за 230В, 16А, IP20, бела слично 
типу Mosaic, "Legrand". Комплет са дозном 
6М, носачем 6М, 3 утичнице 2М и маском 
6М, све за уградњу у намештај ком 3 

  

3.2 

Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградне монофазне 
прикључнице  са заштитним контактом 
(Л+Н+ПЕ) за 230В, 16А, IP20, бела слично 
типу Mosaic, "Legrand". Комплет са дозном 
2М, носачем 2М, утичницеом 2М и маском 
2М, све за уградњу у намештај ком 7 

  

    УКУПНО 3  

4. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР   

4.1 
Перфорирани поцинковани носачи каблова 
постављени у спуштеном плафону и по   
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плафонима техничке централе  изнад 
машинске опреме. 
Обрачун и плаћање по дужном метру 
испорученог и намонтираног кабловског 
носача, комплет са конзолама, монтажним 
прибором и елементима за хоризонтална и 
вертикална скретања. 
Кабловски носачи су следећих димензија: 

- ПНК-100/35мм м 10   

4.2 

Испорука и полагање каблови за 
инсталацију осветљења, прикључница и 
извода термотехничких инсталација 
следећих типова и пресека: 

    

  - NHXHX-Y 3x1.5 мм2 м 140   

  - NHXHX-Y 3x2.5 мм2 м 80   

    УКУПНО  4  

 ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА   

5. 

Испорука материјала и израда инсталације 
изједначења потенцијала. На инсталацију се 
повезују све металне масе  које нормално 
нису под напоном (носачи каблова, врата, 
Метални делови фасаде, изводи за 
умиваоник  и слично):   

  

 Кутије за изједњачење потенцијала PS49 ком 1   

 
Набавка, испорука и монтажа кабла NHXHX-
Y 1x4 мм2   м 30 

  

    УКУПНО 5  

6. РАЧУНАРСКА МРЕЖА   

 Испорука  монтажа и повезивање     

6.1 
Бакарни парични кабл, FTP LSHF-FR, 
категорије 6, 4x2x0,5 мм. м 60 

  

6.2 Прикључница RJ45 цат 6, за монтажу у зид ком 6   

6.3 Switch са 6 прикључница RJ 45 ком 1   

    УКУПНО 6  

7. ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И ЗАВРШНИ РАДОВИ   

 

Испитивања након завршетка радова са 
издавањем атеста: 
- отпорности петље, 
- отпорности уземљења, 
- отпорности изолације напојних каблова, 
- непрекидност заштитног проводника, 
- уграђене опреме у склопу електричне 
инсталације. 
Израда пројекта изведеног објекта 

пауш 1   

    УКУПНО 7  

 
 УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

КЊИЖАРЕ(1+2+3+4+5+6+7): 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  

Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду 
Каменичка 6, 11000 Београд 

 
 

 

 
Ред. 

бр. 
Врста радова УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 

БЕЗ ПДВ-а 

I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ  

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

III СУВОМОНТАЖНИ (ГИПСАРСКИ) РАДОВИ  

IV МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

V БРАВАРСКИ РАДОВИ  

VI РАЗНИ РАДОВИ  

VII ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

VIII СТОЛАРСКИ И ДРУГИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ  

IX ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ КЊИЖАРЕ  

 
 

УКУПНО (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) = 
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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 15 

календарских  дана) 

_____ дана (уписати број дана) 

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

Гарантни рок (Гарантни рок на изведене 

радове и уграђени материјал не може бити 

краћи од 3 године) 

Гарантни рок на изведене радове  и 

уграђени материјал ___ (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 

 

УГОВОР 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ЕНТЕРИЈЕРА КЊИЖАРЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
 

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) 

 

 

Предмет  Уговора 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као 

најповољнијег понуђача за извођење радова по спроведеном отвореном поступку јавне 

набавке бр. 04/2016. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији ентеријера књижаре 

Економског факултета у Београду и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача 

број ____ од  ____2016. године, која је дата у прилогу и чини саставни део 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. 
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Вредност радова - цена 

Члан 3. 

Уговорне  стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

____________  динара без ПДВ-а односно_____________ динара са ПДВ-ом, а 

добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број ____од 

____________ 2016. године. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената 

на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, и све остале зависне трошкове 

Извођача. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

  Плаћање се врши по основу окончане ситуације сачињене на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. 

________од ________2016. године, и потписаним од стране стручног надзора и 

Комисије за примопредају, 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 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. 

 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ___  дана. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова: 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- да је Извођач доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла, 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полисе тражених осигурања  

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од кумулативног 

стицања горе наведених услова, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао. 

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. 

 

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 грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року 

од два дана од сазнања за околност. 
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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. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10 % од вредности 

укупно уговорних радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем рачуна наведеног у 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. 

 

Обавезе Извођача 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 

прописима, и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и: 

o  да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача 

радова;  

o   да се строго придржава мера заштите на раду; 

o  да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају; 

o  да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 

за ту врсту посла и у уговореном року; 

o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

o  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 

заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

o   да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

o   да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

o  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, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

o  да уведе у рад више смена, ноћни рад, продужи смену или уведе у рад више 

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не 

испуњава предвиђену динамику; 
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o  да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

o  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. 

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 4. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими 

наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан 

прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за надзор и примопредају 

и коначни обрачун изведених радова са Извођачем. 

 

Осигурање и финансијско обезбеђење 

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 уговорене 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. 

 

Члан 11. 

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 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 такође дужан да у року од пет радних дана од обострано потписаног 

уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 
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трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за 

цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 

противпожарне заштите. 

 

Гарантни рок 

Члан 12. 

Гарантни рок на изведене радове и уграђени материјал је ____ године. 

 

Извођење уговорених радова 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 

и техничким прописима, и његовим захтевима, 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 14. 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Привредног 

друштва ________________________, са седиштем ___________________ ПИБ 

_______, матични број ___________  односно у групи понуђача коју чине Привредно 

друштво _________________ са седиштем ___________________ ПИБ _______, 

матични број ___________ . 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 

и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 

солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 15. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести 

Комисију за надзор и примопредају радова и Наручиоца. 

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак 

радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача 

бр. ________ од _________ 2016. године за које се утврди постојање вишка радова 

остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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Члан 16. 

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, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 

нису могли предвитети у току израде пројектне 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 17. 

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. 

 

 

Примопредаја изведених радова  

Члан 18. 

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. 

 

Коначни обрачун 

Члан 19. 

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). 
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Раскид Уговора 

Члан 20. 

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 од 15 

календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 

средстава за његову реализацију. 

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. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

 

 

Остале одредбе 

Члан 21. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 

о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима. 

 

Члан 22. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- понуда Извођача бр. ______ од_________ 2016. године 

- Динамички план извођења радова 

 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 24. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 25. 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 

        За Извођача радова                                                       За Наручиоца  

 

     ______________________                                         ________________________ 

                                            Декан  

 

              Проф. др Бранислав Боричић  
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

 

Назив понуђача: ____________________________________________________ 

Датум: _________________ 

Сачињена: _____________________2016. године у _______________________ 

На основу понуде, број:______________________________________________ 

Укупна цена (без ПДВ) _______________________________________________ 

Стопа ПДВ _________________________________________________________ 

Износ ПДВ на укупну цену ___________________________________________ 

Укупна цена (са ПДВ) ________________________________________________ 

- Понуђена цене изражене су удинарима 
- Упутство за попуњавање: Уписати тражене податке у понуђене просторе у 
табели. 
 
 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ (навести назив 

понуђача), доставља 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  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова – реконструкција ентеријера књижаре Економског 

факултета у Београду, број 04/2016, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
80/107 

XII 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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XIII 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 – реконструкција ентеријера књижаре 

Економског факултета у Београду  (јавна набавка број 04/2016) 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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XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

 

 

 

 

За јавну набавку радова – реконструкција ентеријера књижаре Економског факултета у 

Београду , број 04/2016 дајемо 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 уговорене 

вредности 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 наводена 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 

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

оверити печатом образац. 
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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

 

За јавну набавку радова – реконструкција ентеријера књижаре Економског факултета у 

Београду , број 04/2016 дајемо 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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XVI 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 – реконструкција ентеријера књижаре Економског факултета у 

Београду , број 04/2016 дајемо следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

                                                                      

• изјављујемо да ћемо у року од пет радних дана од дана обострано 

потписаног уговора осигурати  радове који су предмет овог уговора од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 

изградњи) и доставити Наручиоцу полису осигурања, оригинал или 

оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

• доставити 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. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања радно ангажованих лица на 

објекту. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

 

 

 

 

 

 

 

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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XVII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ 
ИЗВОДЕ РАДОВИ 

 

 

Изјављујем да је дана ____. ____. 2016. 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, 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.  
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