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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  

факс број: 011/2639-560 

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

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 08/2016 су радови на текућем одржавању 

зграде Економског факултета Универзитета у Београду. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45000000 – Грађевински радови  

4. Циљ поступка

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

3. Партије

Ова набавка није обликована у више партија. 

4. Врста оквирног споразума

Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка. 

5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација. 

6. Контакт (лице или служба)

Особa за контакт:  

Шошкић Зоран, дипл. правник 

е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ И 

СЛ. 

Предмет пројектно техничке документације су радови на текућем одржавању у објекту 

Економског факултета Универзитета у Београду 

Радови се односе на замену подова, фарбање постојећих амфитеатарских столица и клупа, 

замена уградњом нових или постојећих клупа, замена столарије, фарбање врата, бојење 

зидова и плафона, уградња издигнутог пода, у свему према описима из техничке 

спецификације. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6 

р.б. О П И С ј.мере колич. 

1. 

Изношење постојећег намештаја и остатака намештаја из простора који се 
адаптира. Са надзором прегледати који се намештај задржава и њега 
склонити на место који одреди инвеститор. Намештај који се баца 
утоварити и одвести на најближу депонију. Обрачун по м2 површине која се 
адаптира. м² 379,40 

2. 

Пажљива демонтажа ламината заједно са лајснама. Паркет и лајсне 
пажљиво демонтирати, очистити, сложити по врсти, упаковати, утоварити у 
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м² пода м² 248,14 

3. 

Пажљивo скидање подне облоге-итисон заједно са лајснама. Све утоварити 
у камион и одвести на депонију. Након скидања пода евентуална оштећења 
кошуљице репарирати одговарајућом брзосушећом репарационом масом 
типа Henkel Thomsit RS 88 или еквивалентно одговарајуће чврстоће на 
притисак ≥30 MPa. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички 
лист понуђеног производа).  Обрачун радова по м2. м² 156,26 

4. 

Демонтажа дрвене облоге са зидова и стубова са демонтажом 
потконструкције. Сав шут прикупити и транспортовати на градску депонију. 
Обрачун по м², са радном скелом . м² 75,11 

5. 

Демонтажа спуштеног плафона, са демонтажом потконструкције. Сав шут 
прикупити и транспортовати на градску депонију. Обрачун по м², са радном 
скелом. м² 498,29 

6. 

Демонтажа лако преградних зидова, обложених гипс картонским плочама. 
Зидови се састоје од роштиља од гредица, гипс картонских плоча и термо 
изолације. Преграде пажљиво демонтирати, употребљив материјал 
очистити, спустити и сложити на грдилишну депонију за поновну употребу 
или утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.Обрачун по м². м² 44,43 

7. 

Пажљива демонтажа врата, којa се поново уграђују, површине од 2-5 м². 
Обележити врата и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. 
Врата очистити и поново уградити на нову позицију. Обрачун све комплет 
(демонтажа и монтажа)по комаду. ком 11,00 

8. 

Пажљива демонтажа амфитеатарских стубних столица. Столице пажљиво 
демонтирати, очистити и поново монтирати у другу учионицу. Ценом 
обухватити сав потребан материјал и рад за поновну уградњу (припрема 
подлоге, потребне анкер типле, шрафовска роба...). Обрачун по комаду. 

ком 130,00 

9. 

Чишћење подлоге за постављање пода. Подлогу пода очистити грубо и 
фино од креча, гипса, малтера и друго. По потреби очистити је 
одговарајућим разређивачем. Обрачун по м². м² 248,14 

10. 

Наношење еколошког дисперзивног премаза Henkel Thomsit R766 или 
еквивалентно. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, 
равнајућа маса Henkel Thomsit DX или еквивалентно  (чврстоће на притисак м² 248,14 
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≥35 MPa) у наносу не мањем од 3 мм. Након сушења равнајуће масе 
извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан 
материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова.   (Понуђач је 
обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа).      
Обрачун радова по м2 изравнате површине. 

11. 

Набавка и транспорт материјала и уградња хомогене винилне подне облоге 
дебљине ≥2 мм са IQ ПУР заштитом против хабања, мрља и прљавштине која не 
захтева воскирање и мокро полирање током животног века производа. Подна 
облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве:       
- класа употребе: ≥ 34 комерцијална / 43 индустријска према EN 685 
- тежина: ≤ 2800 г/м2 према EN 430 
- група абразије: минимум Т (≤ 2,0 mm3) према EN 660     
- спорогоривост: Bfl-s1 према EN ISO 13501-1     
- антистатичност: < 2kV према EN 1815      
- коефицијент заосталог улегнућа: ≤ 0,02 мм према EN 433     
- отпорност на хемикалије: у складу са EN 423     
- противклизност: ≥ R9 према DIN 51130 и ≥0,30 према ЕN 13893       
- не подржава развој бактерија у складу са ИСО 846:део Ц       
- погодан за употребу столица са точкићима према EN 425 
- постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02  
- термичка проводљивост ≥ 0,01 м2 К/W према EN 12667 
- погодан за уградњу у "чисте собе"- класа А према ASTM F24 F51    
Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну 
кошуљицу (маx. влажност 2% CCM метод). Украјање винилне подне облоге на суво, 
лепљење на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за винилне подне 
облоге са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након 
варења спој довести у идеалну раван са подом.  Квалитет и врста подне облоге у 
класи "TARKETT - IQ Optima" или еквивалентан производ другог произвођача. 
(Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист/атесте/сертификате као 
доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају техничком 
захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине). 
Обрачун по м2 изведене површине пода. м² 248,14 

12. 

Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), ради 
добијања радијуса винилне облоге. Винилну подну облогу подигнути на зид 
у висини од 10цм. На завршетку винил подне облоге лепљење ПВЦ 
завршне капе изнад радијуса винилне облоге, на ивици са зидом. Лепљење 
вршити неопренским, еколошким контакт лепком Henkel Thomsit К1720 (не 
садржи толуен, висока везивна моћ) или еквивалентно на претходно 
изравнатој, чистој и сувој припремљеној подлози . Тип и димензије 
форматизера и ПВЦ завршне капе према детаљу главног архитектонског 
пројекта. Сав материјал обезбеђује извођач радова. Обрачун радова по м1 м1 136,00 

13. 

Поправке оштећења на постојећој рељефној кружној облози са кружним 
нопама. Набавка и постављање пода од гуме идентичног постојећем, 
дебљине 2,7 мм. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и 
сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фино је 
обрусити. Под од гуме залепити одговарајућим лепком, по упутству. Поред 
зидова поставити лајсне. Начин полагања, врста и боја гуме и врста лајсни 
по избору пројектанта.Дебљина : 2,7 мм. Класа употребе: 34/41Паковања : 
плоче 500x500 мм , ролна ширине 190 мм Укупна тежина 4 кг/м2Отпорна на 
точкићеСертификат о спорогоривости - Бфл-Висок степен отпорности на 
хабање.-Смањење буке. Природна еластичност гуме смањује буку до 20 дБ 
.-Не садрзе халогене елементе и пластификаторе.-Против-клизна својства. 
Гуме гарантује веци степен отпорности на клизање него што изискују 
међународни стандарди.-Отпорност  на ватру са врло ниском емисијом 
штетних гасова и дима у случају пожара.- Перманентно антистатично.-
Отпорно на цигарете. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и 
технички лист/атесте/ сертификате као доказ да техничке карактеристике 
понуђеног производа одговарају техничком захтеву, као и сертификате са 
аспекта заштите животне средине).   Обрачун по м². м2 238,75 
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14. 

Бојење старих врата лазурним бојама, са лакирањем. Бојити садолином 
или неким сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења све 
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два 
пута са размаком за сушење од 24 х, прећи најфинијом шмирглом, па 
бојити трећи пут и лакирати лаком. 
Обрачун по м². м² 384,31 

15. 

Лакирање површина врата и прозора, преко лазурне боје. Све површине 
лакирати мат или сјајним лаком, по избору пројектанта. Лакирати први пут, 
после 24 х прећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други пут. 
Обрачун по м² м² 384,31 

16. 

Бојење старих металних стубова  бојом за метал, са претходним скидањем 
старе боје. Пре бојења скинути стару боју, масноће и корозију хемијским 
((разређивач Diluente Sintetico (San Marco)или еквивалент истих или бољих 
карактеристика) и физичким средствима, брусити и очистити. На носаче 
нанети основну боју за тешке подлоге Primer (San Marco) или еквивалент 
истих или бољих карактеристика. Финални корак је наношење  завршног 
уретанског лака, у два слоја, Global Santinato ili Global Lucido  (San Marco) 
или еквивалент истих или бољих карактеристика у тону по избору 
Инвеститора.Обрачун по м2. м² 36,20 

17. 

Заштита зидова од опеке водоодбојна импрегнација предвиђена за 
упијајуће цементне подлоге СИКАГАРД®-700 С или еквивалент. Пре 
употребе импрегнације зид од опеке је потребно темељно очистити од 
наслага соли и прљавштине хемијским и механичким средствима. Обрачун 
по м². м² 502,48 

18. 

Скидање и поновно намештање ливених радијатора ради обављања 
зидарских послова. Радијатор 20-30 чланака. Ценом обухватити сав 
потребан спојни и везивни материјал. Обрачун по ком. ком 18,00 

19. 

Скидање старе боје и бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења 
скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и 
очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити 
два пута термостабилном бојом за метал у тону по избору Инвеститора. 
Обрачун по м². м² 451,31 

20. 

Скидање старе боје и бојење цеви загрејање, бојом за метал. Пре бојења 
скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и 
очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. Обрачун по м. 

м1 48,45 

21. 

Облагање зидова равних, суво малтерисање танкослојним лепљењем, гипс 
картонским термо плочама ПС 50 укупне дебљине 13+50=63 мм, систем 
Кнауф W631 или еквивалент. Термо плоче су израђене од међусобно 
повезаних гипс картонских плоча и стиропора и залепити их за раван зид 
танкослојно Фугенфииллер лепком или еквивалент. Саставе обрадити глет 
масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази сав 
потребан рад и материјал. 
Обрачун по м². м² 20,97 

22. 

Набавка материјала, транспорт и монтажа преградних 
зидова са гипс картонским плочатна дебљине 12,5 мм, са 
израдом металне потконструкције 75мм. Укупна дебљина зида је 125 мм. 
Металну потконструкцију израдити по пројекту и  упутству произвођача. 
Зид испунити минералном вуном дебљине 50 мм, а затим поставити и 
причврстити обострано са два слоја гипс картонских плоча. Саставе 
обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. Обрачун по 
м2 обложеног зида. м² 39,10 
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23. 

Постављање спуштеног плафона од гипс картонских плоча у касетном 
растеру Casoprano или одговарајуће  спуштени плафони састоје се од 
декоративне плоче од природног гипса, димензија 60x60 цм и металне 
потконструкције. Потконструкцију сачињавају Т профили (главни Т профил 
370 цм, попречни Т профил 120 цм, попречни Т профил од 60 цм),Л ободни 
профили, као и вешаљке са федером за качење на плафонску 
конструкцију. Уградња се врши уметањем Casoprano плоча у роштиљ 
потконструкцију растера 60x60 цм. Спојеви могу бити видни А24 мм и 
упуштени Е15 и Е24 мм. Растер спуштени плафони користе се за приступ 
инсталацијама које се налазе изнад плоча и то једноставном демонтажом. 
Спуштени плафони мора бити еколошки, ватроотпорни 30 минута (Ф30), 
влагоотпорни (могу се брисати влажном крпом и бојити), недеформа-билни, 
добри звучни изолатори, са одличном рефлексијом светла. Позиција 
обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад. 
Обрачун по м2. м² 595,12 

24. 

Набавка материјала, допрема и глетовање нових и старих зидова 
квалитетном глет масом. Обрачун по м2 . м² 292,13 

25. 

Набавка материјала, допрема и бојење постојећих  и нових зидова и 
плафона квалитетном полудисперзивном бојом у тону по избору 
инвеститора. Бојити до уједначености боје. Обрачун по м2. м² 976,38 

26. 

Набавка и монтажа дуплог пода - модуларни уздигнути под. Монтажа се 
врши на већ суву, очишћену бетонску и протупрашним премазом обрађену 
подлогу. Модуларни уздигнути под је следећих карактеристика: 
- димензија панела 600 x 600 x 38 мм 
- материјал панела: високогуста иверица 
- спец.густоћа око 720 кг/м3 
- лакирана алу.фолија 0.05мм с доње стране панела 
- ПВЦ обрубна трака панела 0.45мм дебљине 
- ватроотпорност: REI 60; F30; Bfl-s1 
Подконструкцију извести од вруће поцинкованих челичних носивих 
елемената са вијком за регулацију висине, уз употребу припадајућих ПВЦ 
подложака који спречавају настајање буке и продор прашине. На стубиће 
поставити хоризонталне носаче "У" профиле, такође од вруће поцинкованог 
челика. При монтажи поставити трајноеластичне траке ободно по 
просторији у зонама додира плоча са зидом ради пригушења буке. 
- носивост минимум 2,0 kN концентрираног оптерећења. 
Завршна обрада је антистатик ПВЦ у складу са осталом облогом на 
подовима - дезен по избору инвеститора из каталошке понуде 
произвођача. Уз понуду доставити атест у смислу носивости и 
антистатичности. Обрачун по м2. м² 151,26 

27. 

Набавка материјала, транспорт и постављење чела дуплог пода - дуж 
каскаде пода. Висина каскаде 16цм. Бочне отворене стране уздигнутог 
пода затворити са типским елементом од високогусте иверице, обучене 
црним меламином, 19мм дебљине, висине 160мм. Обрачун по м1 све 
комплет м1 8,00 
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28. 

Репарација постојећих амфитеатарских столица. Рад преко старог лака. 
Прво је потребно добро ошмирглати све површине (ручно или машински) и 
то прво грубом шмирглом (гранулације 80-100). Уколико се за овај поступак 
користе електричне ручне шлајферице, користити оне које имају могућност 
сакупљања прашине. 
Све оштећене површине је потребно акрилним китом загладити. Завршно 
шмирглање треба обавити шмирглом финије гранулације (нпр. 120-140) до 
добијања савршено глатке површине.  
Следећи корак је наношење темељне боје, у два слоја, за дрво Marconol 
Оrientalite (San Marco) или еквивалент истих или бољих карактеристика.  
Финални корак је наношење  завршног уретанског лака, у два слоја, Global 
Santinato ili Global Lucido  (San Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика у тону по избору Инвеститора. Уколико се Извођач 
определи за радионичку обраду цена мора садржати све зависне трошкове 
(демонтажа, поновна монтажа, транспорт, сав спојни материјал...) јер се 
исти посебно неће обрачунавати. Обрачун по м2. м² 1.413,05 

29. 

Набавка и постављање заштите подова од дебље полиетиленске фолије. 
Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет 
извођача.Обрачун по м² м² 1.388,05 

30. 

Бојење старих металних носача столица и столова бојом за метал, са 
претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју, масноће и 
корозију хемијским ((разређивач Diluente Sintetico (San Marco)или 
еквивалент истих или бољих карактеристика) и физичким средствима, 
брусити и очистити. На носаче нанети основну боју за тешке подлоге Primer 
(San Marco)или еквивалент истих или бољих карактеристика. Финални 
корак је наношење  завршног уретанског лака, у два слоја, Global Santinato 
ili Global Lucido  (San Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика у тону по избору Инвеститора.Обрачун по м2. м² 759,99 

31. 

Рестаурација клупа и подклупа. Рад преко старог лака. Прво је потребно 
добро ошмирглати све површине (ручно или машински) и то прво грубом 
шмирглом (гранулације 80-100). Уколико се за овај поступак користе 
електричне ручне шлајферице, користити оне које имају могућност 
сакупљања прашине. 
Све оштећене површине је потребно акрилним китом загладити. Завршно 
шмирглање треба обавити шмирглом финије гранулације (нпр. 120-140) до 
добијања савршено глатке површине.  
Следећи корак је наношење темељне боје, у два слоја, за дрво Marconol 
Оrientalite (San Marco) или еквивалент истих или бољих карактеристика.  
Финални корак је наношење  завршног уретанског лака, у два слоја, Global 
Santinato ili Global Lucido  (San Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика у тону по избору Инвеститора. Уколико се Извођач 
определи за радионичку обраду цена мора садржати све зависне трошкове 
(демонтажа, поновна монтажа, транспорт, сав спојни материјал...) јер се 
исти посебно неће обрачунавати. Обрачун по м2. м² 405,33 

32. 

Израда и постављање школских клупа од фурнираног панела (ширине 
30цм). Школске клупе израдити од универ плоча Д=18мм, Falco- Светли 
сонома храст (577 текстура FS 22) или еквивалент исте боје и текстуре, 
изкантоване АБС-ом . Везу са металном подконструкцијом стварити 
боркоф шафовима са упуштеном главом. ценом обухватити сав потребан 
рад и материјал. 
Обрачун по м1. м1 352,00 

33. 

Израда и постављање подклупа од фурнираног панела (ширине 20цм). 
Школске подклупе израдити од универ плоча Д=18мм, Falco- Светли 
сонома храст (577 текстура FS 22) или еквивалент исте боје и текстуре, 
изкантоване АБС-ом. Везу са металном подконструкцијом стварити боркоф 
шафовима са упуштеном главом. ценом обухватити сав потребан рад и 
материјал. Обрачун по м1. м1 352,00 
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34. Поправка косих кровних прозора ком 5,00 

35. 

Рестаурација пултева, димензија 
(225+330+130+330+250+330+230+80+80+180)x40 цм.  Рад преко старог 
лака. Прво је потребно добро ошмирглати све површине (ручно или 
машински) и то прво грубом шмирглом (гранулације 80-100). Уколико се за 
овај поступак користе електричне ручне шлајферице, користити оне које 
имају могућност сакупљања прашине.Све оштећене површине је потребно 
акрилним китом загладити. Завршно шмирглање треба обавити шмирглом 
финије гранулације (нпр. 120-140) до добијања савршено глатке површине. 
Следећи корак је наношење темељне боје, у два слоја, за дрво Marconol 
Оrientalite (San Marco) или еквивалент истих или бољих карактеристика. 
Финални корак је наношење  завршног уретанског лака, у два слоја, Global 
Santinato ili Global Lucido  (San Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика у тону по избору Инвеститора. Уколико се Извођач 
определи за радионичку обраду цена мора садржати све зависне трошкове 
(демонтажа, поновна монтажа, транспорт, сав спојни материјал...) јер се 
исти посебно неће обрачунавати. Обрачун по м2. м² 25,11 

36. 

Лепљење плуте дебљине 4 мм на већ постојеће панела. Пре лепљења, 
панеле очистити и припремити за постављање плуте. Обрачун по м2 све 
комплет. м² 35,82 

37. 

Набавка материјала, израда и монтажа нових маски за расвету пултева 
идентичне постојећим. Ценом обухватити сав спојни и причврсни 
материјал. Обрачун по м1. 
(225+330+130+330+250+330+230+80+80+180+10x20)  висина 16 цм м1 33,35 

38. 

Набавка потребног материјала, дорада, прерада и израда инсталације 
водовода 1/2" до места лавабоа. Обрачун м1 нових цеви и фитинга. 
Набавка, транспорт и монтажа ПП-Р водоводних цеви за санитарни 
водовод топле воде са фитинзима, потребним елементима за стискање, 
фиксирање и  ношење цеви. Ценом обухваћена и сва штемовања зидова, 
пробијања отвора и враћање у првобитно стање (зидарски, керамичарски 
радови...). Цеви спајати пресова-њем. Обрачун све комплет по м1 уграђене 
цеви. ДН 15 м1 120,00 

39. 

Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2", са заштитном 
хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна 
да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. 
Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила.  ком 20,00 

40. 
Дезинфекција и испитивање положене мреже на пробни притисак, према 
важећим прописима. Обрачун по комаду дезинфиковане и испитане мреже. ком 1,00 

41. 

Набавка и монтажа бојлера минимално 80 литара са прохромским казаном. 
Ценом обухватити сав материјал потербан за монтажу и повезивање на 
водоводну и електро инсталацију. Сва опрема мора да има атест. Обрачун 
по комаду све комплет. Обрачун по комаду вентила.  ком 4,00 

42. 

Крпљење шлицева, ширине до 10цм и дубине до 5цм, после постављања 
електро каблова. Обрачун по м1. м1 1.400,00 

43. 

Крпљење шлицева, ширине до 25цм и дубине до 10цм, после постављања 
електро каблова. Обрачун по м1. м1 100,00 

44. 

Набавка материјала, допрема и глетовање зидова и плафона (поправке иза 
рада електричара). Обрачун по м2.   м2 300,00 

45. 

Набавка материјала, допрема бојење зидова и плафона у идентичном тону 
као постојеће (поправке иза рада електричара). Обрачун по м2.   

м2 1000,00 

46. 

Набавка, допрема и постављање lazy baga димензија 105/130, израђеног од 
штотекса са дуплим шавовима и одштампаним логоом Факултета,  у боји 
по избору Инвеститора. Обрачун по комаду. ком 10,00 
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47. 

Набавка материјала, израда, превоз и монтажа унутрашње ПВЦ столарије 
са припадајућим оковима у свему према шемама столарије. Примењени 
материјали за израду морају задовољавати следеће услове: 
Профили: Врата морају бити израђени од 5- коморних профила (шток, 
крило и Т-пречка), минималне уградне дубине 70 мм, беле боје RAL 9016. 
Профили не смеју бити направљени од рециклираног, већ искључиво од 
новог материјала (гранулата). Примењени профили морају имати 10- 
годишњу гаранцију на постојаност квалитета. Примењени профили морају 
бити сагласни условима квалитета које прописује rAl - GZ 716. Ударна 
жилавост према Charpy-ju: аритметичка средња вредност мин. 40 kJ/irf и 
ниједна појединачна вредност не сме бити испод 20 kJ/irf. Топлотна 
стабилност профила према EN 53381-1, испитивање Б (проводљивост): 
време стабилности Tst = 40 мин.Тачка омекшавања профила, према 
Вицату, EN G.S2.641: 84°C. Запаљивост профила према EN G.ISO 13.501-1: 
профили морају спадати у класу Е (незапаљиви материјали). Испитивање 
одступања у боји, према ISO 7724-3: ДЕ* не веће од 1,0. Профили не смеју 
у себи садржати олово ни кадмијум. 
Испуна је од равног панела укупне дебљине 24мм, а дебљине пластике је 
1,3мм. 

Обрада свих оштећења насталих приликом вађења старих и монтаже нових 

врата  (малтерисање и бојење одговарајућим бојама) ради довођења 

простора у првобитно стање. Ценом обухватити и потребну скелу, неће се 

посебно обрачунавати. Обрачун по ком.  
Поз. 33,    2000х2050мм 

ком 1 

Поз. 34    1000х2050мм ком 
2 

Поз. 35     900х2000мм ком 2 

Поз. 36     900х2000мм ком 3 

Поз. 37    1800х2400мм ком 1 

48. 

Сто за компјутер 

Израда и испорука стола за компјутере на четири металне ноге. Цела 

конструкција стола је од кутијастих профила 30х30х1,8 мм . Метална 

конструкција је завршно обрађена електростатичких наношењем праха у 

црном тону. Спољне димензије правоугаоне металне конструкције су 

следеће : дужина 138,00 х ширина 65,00хвисина 71,00 цм . Метални 

завршеци ногу су заштићени са пластичним чеповима Димензија горње 

радне плоче стола је 140 х 70 цм и израђена је од универа дебљине 36мм ( 

тзв дуплунг),кантована је са све четири стране АBS траком 42/2мм . Боја 

радне плоче стола и АBS траке је „GOBI“. На радној горњој плочи избушити 

две стандарндне рупе фи 60 са завршном ПВЦ капом ( за пролазак 

каблова).Рупе избушити у крајњем левом и десном горњем углу. Са задње 

стране стола монтирати плочу од универа дебљине 18мм у боји „GOBI“ 

искантована са све четири стране АBS траком 22/2мм у боји „GOBI“. Плочу 

са задње стране монтирати тако да се направи размак од врха металне 

конструкције 10цм. Димензије плоче са задње стране је 140 х 35 цм. ком 40 

49. 

Кoнфeрeнциjскa стoлицa  
Конференцијска столица на четрири металне ноге. Подконструкција од 
металних елипсастих цеви 30х15х1,5мм. Метална конструкција је завршно 
обрађена електростатичких наношењем праха у црном тону. Метални 
завршеци ногу су заштићени са пластичним чеповима. Димензијa столице 
је 82 х 54,5 х 42,5 цм . Седиште и наслон од ламинираног буковог отпреска 
обложеног полиуретанском пеном густине 25кг/м3 и тапацирани у 
микрофиберу (памук 15% , полиестер 85%) у боји по избору Наручиоца. ком 80 
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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/или 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. ).  

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.  

Приликом давања понуде обавезна је достава динамичког плана. 

Извођењу радова се може приступити тек након сагласности Надзорног органа, коме је 

потребно доставити Атесте и Сертификате. 
Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

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

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

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 X). 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:

- 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. 

Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним 

подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: 

sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs; zahtevzapotvrde@nbs.rs. Све додатне 

информације могу се добити на телефон 034-307-890. 

- је у претходне 3 (три) обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година) 
остварио приход у укупном износу од минимум 50.000.000,00 динара без ПДВ-
а; 
Доказ: 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 2013, 2014 и 2015. годину. 

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

систему двојног књиговодства, дужан је да достави копије финансијских 

извештаја за 2013, 2014 и 2015. годину. 

* Уколико понуђач не може да добије бонитет за 2015. годину, дужан је да

приложи биланс стања и успеха за 2015. годину. 

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

- је у претходне 3 (три) обрачунске године, (2013, 2014. и 2015.) извео радове 

сличне предмету јавне набавке, на најмање 5 објеката, чија је вредност у 

збирном износу већа од троструког износа достављене понуде, без урачунатог 

ПДВ-а. 
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Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених 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: 

 

- поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално једно теретно 

возило-камион, носивости минимално 2 тоне; 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајне дозволе за теретно 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: 

- има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано 

најмање 30 (тридесет) радника на позицијама које су у непосредној вези са 

предметом јавне набавке; 
Доказ: Понуђач доставља копије М обрaзаца или адекватан уговор о 
ангажовању за тражени кадровски капацитет. 
 
- има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну 
лиценцу (410 или 411) за одговорног извођача радова; 
Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са потврдом 
о важењу  издатом  од  Инжењерске коморе Србије, заједно са доказима о 
радном статусу - копијом М обрасца или уговора о ангажовању. 
 
- има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 
уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и 
здравља на раду и противпожарне заштите 

          Доказ:  Понуђач доставља фотокопију решења о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 

раду или фотокопију уговора са овлашћеним правним лицем за обављање 

послова  безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите. 
 

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 XV). 

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 понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона.  

Начин достављања доказа: 
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 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. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
Законом или 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 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. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року 
за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 
документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може сагласно члану 79. став 9. истог Закона, 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. Образац ове изјаве дат је у поглављу XI. 

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама лица која су уписана у регистар 
понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да 
испуњавају услове утврђене одредбама члана 75. став 1. тачке 1) до 4) истог Закона. Регистар 
понуђача је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.  
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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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 
4.1. 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. 

 

4.2. 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 - текуће одржавање зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду, 

број 08/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

24.06.2016 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 24.06.2016 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. 

 

4.2.1.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 

17



 
 

оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном 

документацијом. (уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, 

то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за 

групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача). 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље VIII 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 IX у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 

понуди, поглавље X 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 IX у конкурсној документацији - 

Образац изјаве о независној понуди, поглавље X 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. 

 

4.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

4.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4.5. 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 - текуће одржавање зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду, број 08/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или  

„Допуна понуде за јавну набавку радова - текуће одржавање зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду, број 08/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или  

„Опозив понуде за јавну набавку радова - текуће одржавање зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду, број 08/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - текуће одржавање зграде Економског 

факултета Универзитета у Београду 08/2016 - 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.  

 

4.6. 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 V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

4.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

V) 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. 

 

4.8. 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.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
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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. 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

4.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  

Плаћање се врши на следећи начин: 

Наручилац ће авансно уплатити износ од 25% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а 

преостали део уговорене цене биће исплаћен у року који 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. 

4.9.2. 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. 

4.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова 

Понуђач је дужан да електро-монтажне радове (замена пратеће опреме и расветних тела лед 

светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета у 

Београду заврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења у 

посао, а према усвојеној динамици Извођача радова. Највећи део посла ће се обављати за 

време распуста, када нема активности на факултету. У осталом периоду, рачунати на 

могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније, 

због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.)  

Ако технолошки процес и динамика радова то захтевају, извођач радова биће у обавези да 

ради  и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) дана у 

недељи, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса 

рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

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. 

4.9.4. 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. 
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4.9.5. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок на изведене радове и уграђени материјал не може бити краћи од 3 године. 

 

 

 

4.10. 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 VII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 

складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

4.11. 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. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

4.12.1. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај аванса, за 

добро извршењe посла и отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група 

понуђача, у обавези је да, уз понуду, достави: 

а) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5% (процената) од укупне 

понуђене цене, односно вредности понуде, на име гаранције за обештећење Наручиоца 

уколико понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда изабрана као 

најповољнија, са важношћу од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 

б) обзиром да наручилац даје аванс од 25 %(процената) од укупно уговорене цене (са ПДВ-

ом), оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају да 

његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у року од 8 

(осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 

гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива" „без приговора" „на први позив 

наплатива", у висини уговореног аванса, са урачунатим ПДВ-ом, са роком важења 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова. 
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в) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају да 

његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у року од 8 

(осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року, са 

калузулом „неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% 

(процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне 

обавезе, са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока за 

изведене радове и уграђени материјал. 

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене гаранције у утврђеном року, Наручилац може да 

једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 

 

 

4.13. 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. 

 

4.14. 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. 08/2016”. 

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.  
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4.15. 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.  

4.16. 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;

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. 
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4.17. 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“.  

 

4.18. 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 

извођења радова 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. 

 

4.19. 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. 

  

4.20. 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. 

 

4.21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

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.  
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4.22. 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.  

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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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. 

 

4.23. 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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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда за јавну набавку радова - текуће одржавање зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду, ЈН бр. 08/2016. 

 
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  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 
достављају уз понуду): 

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача: 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

Напомена: Понуђач заокружује начин подношења понуде и попуњава табелу под 3) подаци 
о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно табелу под 4) подаци о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ зграде Економског 

факултета у Београду број 08/2016, према захтевима из Техничке спецификације (поглавље II 

Конкурсне документације) 

р.б. 
О П И С 

ј.мере колич. јед.цена 
Укупно 

без ПДВ-а 

1. 

Изношење постојећег намештаја и остатака 
намештаја из простора који се адаптира. Са надзором 
прегледати који се намештај задржава и њега 
склонити на место који одреди инвеститор. Намештај 
који се баца утоварити и одвести на најближу 
депонију. Обрачун по м2 површине која се адаптира. 

м² 379,40     

            

2. 

Пажљива демонтажа ламината заједно са лајснама. 
Паркет и лајсне пажљиво демонтирати, очистити, 
сложити по врсти, упаковати, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 
до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода 

м² 248,14     

            

3. 

Пажљива скидање подне облоге-итисон заједно са 
лајснама. Све утоварити у камион и одвести на 
депонију. Након скидања пода евентуална оштећења 
кошуљице репарирати одговарајућом брзосушећом 
репарационом масом типа Henkel Thomsit RS 88 или 
еквивалентно одговарајуће чврстоће на притисак ≥30 
MPa. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и 
технички лист понуђеног производа).  Обрачун радова 
по м2. м² 156,26     

            

4. 

Демонтажа дрвене облоге са зидова и стубова са 
демонтажом потконструкције. Сав шут прикупити и 
транспортовати на градску депонију. Обрачун по м², 
са радном скелом . 

м² 75,11     

            

5. 

Демонтажа спуштеног плафона, са демонтажом 
потконструкције. Сав шут прикупити и транспортовати 
на градску депонију. Обрачун по м², са радном 
скелом. м² 498,29     

            

6. 

Демонтажа лако преградних зидова, обложених гипс 
картонским плочама. Зидови се састоје од роштиља 
од гредица, гипс картонских плоча и термо изолације. 
Преграде пажљиво демонтирати, употребљив 
материјал очистити, спустити и сложити на грдилишну 
депонију за поновну употребу или утоварити на 
камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.Обрачун по м². м² 44,43     

            

7. 

Пажљива демонтажа врата, којa се поново уграђују, 
површине од 2-5 м². Обележити врата и пажљиво 
демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата 
очистити и поново уградити на нову позицију. Обрачун 
све комплет (демонтажа и монтажа)по комаду. ком 2,00     
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8. 

Пажљива демонтажа амфитеатарских стубних 
столица. Столице пажљиво демонтирати, очистити и 
поново монтирати у другу учионицу. Ценом 
обухватити сав потребан материјал и рад за поновну 
уградњу (припрема подлоге, потребне анкер типле, 
шрафовска роба...). Обрачун по комаду. 

ком 130,00     

            

9. 

Чишћење подлоге за постављање пода. Подлогу пода 
очистити грубо и фино од креча, гипса, малтера и 
друго. По потреби очистити је одговарајућим 
разређивачем. Обрачун по м². 

м² 248,14     

            

10. 

Наношење еколошког дисперзивног премаза Henkel 
Thomsit R766 или еквивалентно. Након сушења 
наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса 
Henkel Thomsit DX или еквивалентно  (чврстоће на 
притисак ≥35 MPa) у наносу не мањем од 3 мм. Након 
сушења равнајуће масе извршити фино брушење, 
чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал 
(набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова.   
(Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички 
лист понуђеног производа).      Обрачун радова по м2 
изравнате површине. м² 248,14     

            

11. 

Набавка и транспорт материјала и уградња хомогене 
винилне подне облоге дебљине ≥2 мм са IQ ПУР заштитом 
против хабања, мрља и прљавштине која не захтева 
воскирање и мокро полирање током животног века 
производа. Подна облога треба да испуњава следеће 
минималне техничке захтеве:                                                                                               
- класа употребе: ≥ 34 комерцијална / 43 индустријска према 
EN 685 
- тежина: ≤ 2800 г/м2 према EN 430 
- група абразије: минимум Т (≤ 2,0 mm3) према EN 660                            
- спорогоривост: Bfl-s1 према EN ISO 13501-1                                          
- антистатичност: < 2kV према EN 1815                                                     
- коефицијент заосталог улегнућа: ≤ 0,02 мм према EN 433                      
- отпорност на хемикалије: у складу са EN 423                                          
- противклизност: ≥ R9 према DIN 51130 и ≥0,30 према ЕN 
13893                                                                                                    
- не подржава развој бактерија у складу са ИСО 846:део Ц                          
- погодан за употребу столица са точкићима према EN 425 
- постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02  
- термичка проводљивост ≥ 0,01 м2 К/W према EN 12667 
- погодан за уградњу у "чисте собе"- класа А према ASTM 
F24 F51                                                                                                               
Подна облога се поставља на претходно припремљену и 
изравнату цементну косуљицу (маx. влажност 2% CCM 
метод). Украјање винилне подне облоге на суво,  лепљење 
на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за 
винилне подне облоге са варењем спојева електродом у 
боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у 
идеалну раван са подом.  Квалитет и врста подне облоге у 
класи "TARKETT - IQ Optima" или еквивалентан производ 
другог произвођача. (Понуђач је обавезан да уз понуду 
достави и технички лист/атесте/сертификате као доказ да 
техничке карактеристике понуђеног производа одговарају 
техничком захтеву, као и сертификате са аспекта заштите 
животне средине). 
Обрачун по м2 изведене површине пода. м² 248,14     
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12. 

Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида 
(угао са подом), ради добијања радијуса винилне 
облоге. Винилну подну облогу подигнути на зид у 
висини од 10цм. На завршетку винил подне облоге 
лепљење ПВЦ завршне капе изнад радијуса винилне 
облоге, на ивици са зидом. Лепљење вршити 
неопренским, еколошким контакт лепком Henkel 
Thomsit К1720 (не садржи толуен, висока везивна 
моћ) или еквивалентно на претходно изравнатој, 
чистој и сувој припремљеној подлози . Тип и 
димензије форматизера и ПВЦ завршне капе према 
детаљу главног архитектонског пројекта. Сав 
материјал обезбеђује извођач радова. Обрачун 
радова по м1 м1 136,00     

            

13. 

Поправке оштећења на постојећој рељефној кружној 
облози са кружним нопама. Набавка и постављање 
пода од гуме идентичног постојећем, дебљине 2,7 мм. 
Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена 
и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за 
изравнање и фино је обрусити. Под од гуме залепити 
одговарајућим лепком, по упутству. Поред зидова 
поставити лајсне. Начин полагања, врста и боја гуме и 
врста лајсни по избору пројектанта.Дебљина : 2,7 
ммКласа употребе : 34/41Паковања : плоче 500x500 
мм , ролна ширине 190 мм Укупна тежина 4 
кг/м2Отпорна на точкићеСертификат о 
спорогоривости - Бфл-Висок степен отпорности на 
хабање.-Смањење буке. Природна еластичност гуме 
смањује буку до 20 дБ .-Не садрзе халогене елементе 
и пластификаторе.-Против-клизна својства. Гуме 
гарантује веци степен отпорности на клизање него 
што изискују међународни стандарди.-Отпорност  на 
ватру са врло ниском емисијом штетних гасова и дима 
у случају пожара.-Перманентно антистатично.-
Отпорно на цигарете.                                                                                                              
(Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички 
лист/атесте/сертификате као доказ да техничке 
карактеристике понуђеног производа одговарају 
техничком захтеву, као и сертификате са аспекта 
заштите животне средине).                                     
Обрачун по м². м2 238,75     

            

14. 

Бојење старих врата лазурним бојама, са лакирањем. 
Бојити садолином или неким сличним средством по 
избору пројектанта. Пре бојења све површине прећи 
фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити 
два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи 
најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати 
лаком. Обрачун по м². м² 384,31     

            

15. 

Лакирање површина врата и прозора, преко лазурне 
боје. Све површине лакирати мат или сјајним лаком, 
по избору пројектанта. Лакирати први пут, после 24 х 
прећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други 
пут. Обрачун по м² м² 384,31     
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16. 

Бојење старих металних стубова  бојом за метал, са 
претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути 
стару боју, масноће и корозију хемијским ((разређивач 
Diluente Sintetico (San Marco)или еквивалент истих или 
бољих карактеристика) и физичким средствима, 
брусити и очистити. На носаче нанети основну боју за 
тешке подлоге Primer (San Marco)или еквивалент 
истих или бољих карактеристика. Финални корак је 
наношење  завршног уретанског лака, у два слоја, 
Global Santinato ili Global Lucido  (San Marco) или 
еквивалент истих или бољих карактеристика у тону по 
избору Инвеститора.Обрачун по м2. м² 36,20     

            

17. 

Заштита зидова од опеке водоодбојна импрегнација 
предвиђена за упијајуће цементне подлоге 
СИКАГАРД®-700 С или еквивалент. Пре употребе 
импрегнације зид од опеке је потребно темељно 
очистити од наслага соли и прљавштине хемијским и 
механичким средствима. Обрачун по м². м² 502,48     

            

18. 

Скидање и поновно намештање ливених радијатора 
ради обављања зидарских послова. Радијатор 20-30 
чланака. Ценом обухватити сав потребан спојни и 
везивни материјал. 
Обрачун по ком. ком 18,00     

            

19. 

Скидање старе боје и бојење радијатора, бојом за 
метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију 
хемијским и физичким средствима, брусити и 
очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два пута термостабилном 
бојом за метал у тону по избору Инвеститора. 
Обрачун по м². м² 451,31     

            

20. 

Скидање старе боје и бојење цеви загрејање, бојом за 
метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију 
хемијским и физичким средствима, брусити и 
очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, 
а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м. 

м1 48,45     

            

21. 

Облагање зидова равних, суво малтерисање 
танкослојним лепљењем, гипс картонским термо 
плочама ПС 50 укупне дебљине 13+50=63 мм, систем 
Кнауф W631 или еквивалент. Термо плоче су 
израђене од међусобно повезаних гипс картонских 
плоча и стиропора и залепити их за раван зид 
танкослојно Фугенфииллер лепком или еквивалент. 
Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по 
упутству пројектанта. У цену улази сав потребан рад и 
материјал. Обрачун по м². м² 20,97     

            

22. 

Набавка материјала, транспорт и монтажа преградних 
зидова са гипс картонским плочатна дебљине 12,5 
мм, са израдом металне потконструкције 75мм. 
Укупна дебљина зида је 125 мм. Металну 
потконструкцију израдити по пројекту и  упутству 
произвођача. Зид испунити минералном вуном 
дебљине 50 мм, а затим поставити и причврстити 
обострано са два слоја гипс картонских плоча. 
Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по 
упутству пројектанта. Обрачун по м2 обложеног зида. м² 39,10     
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23. 

Постављање спуштеног плафона од гипс картонских 
плоча у касетном растеру Casoprano или одговарајуће  
спуштени плафони састоје се од декоративне плоче 
од природног гипса, димензија 60x60 цм и металне 
потконструкције. Потконструкцију сачињавају Т 
профили (главни Т профил 370 цм, попречни Т 
профил 120 цм, попречни Т профил од 60 цм),Л 
ободни профили, као и вешаљке са федером за 
качење на плафонску конструкцију. Уградња се врши 
уметањем Casoprano плоча у роштиљ потконструкцију 
растера 60x60 цм. Спојеви могу бити видни А24 мм и 
упуштени Е15 и Е24 мм. Растер спуштени плафони 
користе се за приступ инсталацијама које се налазе 
изнад плоча и то једноставном демонтажом. 
Спуштени плафони мора бити еколошки, 
ватроотпорни 30 минута (Ф30), влагоотпорни (могу се 
брисати влажном крпом и бојити), недеформа-билни, 
добри звучни изолатори, са одличном рефлексијом 
светла. Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи 
транспорт, потребну скелу и рад. Обрачун по м2. м² 595,12     

            

24. 

Набавка материјала, допрема и глетовање нових и 
старих зидова квалитетном глет масом. Обрачун по 
м2 . м² 292,13     

            

25. 

Набавка материјала, допрема и бојење постојећих  и 
нових зидова и плафона квалитетном 
полудисперзивном бојом у тону по избору 
инвеститора. Бојити до уједначености боје. Обрачун 
по м2. м² 976,38     

            

26. 

Набавка и монтажа дуплог пода - модуларни 
уздигнути под. 
Монтажа се врши на већ суву, очишћену бетонску и 
протупрашним премазом обрађену подлогу. 
Модуларни уздигнути под је следећих карактеристика: 
- димензија панела 600 x 600 x 38 мм 
- материјал панела: високогуста иверица 
- спец.густоћа око 720 кг/м3 
- лакирана алу.фолија 0.05мм с доње стране панела 
- ПВЦ обрубна трака панела 0.45мм дебљине 
- ватроотпорност: REI 60; F30; Bfl-s1 
Подконструкцију извести од вруће поцинкованих 
челичних 
носивих елемената са вијком за регулацију висине, уз 
употребу припадајућих ПВЦ подложака који 
спречавају настајање буке и продор прашине. На 
стубиће поставити хоризонталне носаче "У" профиле, 
такође од вруће поцинкованог челика. При монтажи 
поставити трајноеластичне траке ободно по 
просторији у зонама додира плоча са зидом ради 
пригушења буке. 
- носивост минимум 2,0 kN концентрираног 
оптерећења. 
Завршна обрада је антистатик ПВЦ у складу са 
осталом облогом на подовима - дезен по избору 
инвеститора из каталошке понуде произвођача. Под 
мора имати атест у смислу носивости и 
антистатичности. Обрачун по м2. м² 151,26     
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27. 

Набавка материјала, транспорт и постављење чела 
дуплог 
пода - дуж каскаде пода. Висина каскаде 16цм. 
Бочне отворене стране уздигнутог пода затворити са 
типским елементом од високогусте иверице, обучене 
црним 
меламином, 19мм дебљине, висине 160мм. Обрачун 
по м1 
све комплет м1 8,00     

            

28. 

Репарација постојећих амфитеатарских столица. Рад 
преко старог лака. Прво је потребно добро 
ошмирглати све површине (ручно или машински) и то 
прво грубом шмирглом (гранулације 80-100). Уколико 
се за овај поступак користе електричне ручне 
шлајферице, користити оне које имају могућност 
сакупљања прашине. 
Све оштећене површине је потребно акрилним китом 
загладити. Завршно шмирглање треба обавити 
шмирглом финије гранулације (нпр. 120-140) до 
добијања савршено глатке површине.  
Следећи корак је наношење темељне боје, у два 
слоја, за дрво Marconol Оrientalite (San Marco) или 
еквивалент истих или бољих карактеристика.  
Финални корак је наношење  завршног уретанског 
лака, у два слоја, Global Santinato ili Global Lucido  (San 
Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика у тону по избору Инвеститора. 
Уколико се Извођач определи за радионичку обраду 
цена мора садржати све зависне трошкове 
(демонтажа, поновна монтажа, транспорт, сав спојни 
материјал...) јер се исти посебно неће обрачунавати. 
Обрачун по м2. м² 1.413,05     

            

29. 

Набавка и постављање заштите подова од дебље 
полиетиленске фолије. Сва евентуална прљања или 
оштећења пода падају на терет извођача.Обрачун по 
м² м² 1.388,05     

            

30. 

Бојење старих металних носача столица и столова 
бојом за метал, са претходним скидањем старе боје. 
Пре бојења скинути стару боју, масноће и корозију 
хемијским ((разређивач Diluente Sintetico (San 
Marco)или еквивалент истих или бољих 
карактеристика) и физичким средствима, брусити и 
очистити. На носаче нанети основну боју за тешке 
подлоге Primer (San Marco)или еквивалент истих или 
бољих карактеристика. Финални корак је наношење  
завршног уретанског лака, у два слоја, Global 
Santinato ili Global Lucido  (San Marco) или еквивалент 
истих или бољих карактеристика у тону по избору 
Инвеститора.Обрачун по м2. м² 759,99     
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31. 

Рестаурација клупа и подклупа. Рад преко старог 
лака. Прво је потребно добро ошмирглати све 
површине (ручно или машински) и то прво грубом 
шмирглом (гранулације 80-100). Уколико се за овај 
поступак користе електричне ручне шлајферице, 
користити оне које имају могућност сакупљања 
прашине. 
Све оштећене површине је потребно акрилним китом 
загладити. Завршно шмирглање треба обавити 
шмирглом финије гранулације (нпр. 120-140) до 
добијања савршено глатке површине.  
Следећи корак је наношење темељне боје, у два 
слоја, за дрво Marconol Оrientalite (San Marco) или 
еквивалент истих или бољих карактеристика.  
Финални корак је наношење  завршног уретанског 
лака, у два слоја, Global Santinato ili Global Lucido  (San 
Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика у тону по избору Инвеститора. 
Уколико се Извођач определи за радионичку обраду 
цена мора садржати све зависне трошкове 
(демонтажа, поновна монтажа, транспорт, сав спојни 
материјал...) јер се исти посебно неће обрачунавати. 
Обрачун по м2. м² 405,33     

            

32. 

Израда и постављање школских клупа од фурнираног 
панела (ширине 30цм). Школске клупе израдити од 
универ плоча Д=18мм, Falco- Светли сонома храст 
(577 текстура FS 22) или еквивалент исте боје и 
текстуре, изкантоване АБС-ом . Везу са металном 
подконструкцијом стварити боркоф шафовима са 
упуштеном главом. ценом обухватити сав потребан 
рад и материјал. 
Обрачун по м1. м1 352,00     

            

33. 

Израда и постављање подклупа од фурнираног 
панела (ширине 20цм). Школске подклупе израдити од 
универ плоча Д=18мм, Falco- Светли сонома храст 
(577 текстура FS 22) или еквивалент исте боје и 
текстуре, изкантоване АБС-ом. Везу са металном 
подконструкцијом стварити боркоф шафовима са 
упуштеном главом. ценом обухватити сав потребан 
рад и материјал. Обрачун по м1. м1 352,00     

            

34. Поправка косих кровних прозора ком 5,00     

            

35. 

Рестаурација пултева, димензија 
(225+330+130+330+250+330+230+80+80+180)x40 цм.  
Рад преко старог лака. Прво је потребно добро 
ошмирглати све површине (ручно или машински) и то 
прво грубом шмирглом (гранулације 80-100). Уколико 
се за овај поступак користе електричне ручне 
шлајферице, користити оне које имају могућност 
сакупљања прашине.Све оштећене површине је 
потребно акрилним китом загладити. Завршно 
шмирглање треба обавити шмирглом финије 
гранулације (нпр. 120-140) до добијања савршено 
глатке површине. Следећи корак је наношење 
темељне боје, у два слоја, за дрво Marconol Оrientalite 
(San Marco) или еквивалент истих или бољих 
карактеристика. Финални корак је наношење  
завршног уретанског лака, у два слоја, Global 
Santinato ili Global Lucido  (San Marco) или еквивалент м² 25,11     
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истих или бољих карактеристика у тону по избору 
Инвеститора. Уколико се Извођач определи за 
радионичку обраду цена мора садржати све зависне 
трошкове (демонтажа, поновна монтажа, транспорт, 
сав спојни материјал...) јер се исти посебно неће 
обрачунавати. Обрачун по м2. 

            

36. 

Лепљење плуте дебљине 4 мм на већ постојеће 
панела. Пре лепљења, панеле очистити и припремити 
за постављање плуте. Обрачун по м2 све комплет. м² 35,82     

            

37. 

Набавка материјала, израда и монтажа нових маски 
за расвету пултева идентичне постојећим. Ценом 
обухватити сав спојни и причврсни материјал. 
Обрачун по м1. 
(225+330+130+330+250+330+230+80+80+180+10x20)  
висина 16 цм м1 33,35     

            

38. 

Набавка потребног материјала, дорада, прерада и 
израда инсталације водовода 1/2" до места лавабоа. 
Обрачун м1 нових цеви и фитинга. Набавка, 
транспорт и монтажа ПП-Р водоводних цеви за 
санитарни водовод топле воде са фитинзима, 
потребним елементима за стискање, фиксирање и  
ношење цеви. Ценом обухваћена и сва штемовања 
зидова, пробијања отвора и враћање у првобитно 
стање (зидарски, керамичарски радови...). Цеви 
спајати пресова-њем. Обрачун све комплет по м1 
уграђене цеви. ДН 15 м1 120,00     

            

39. 

Набавка и монтажа равног пропусног вентила, 
пречника 1/2", са заштитном хромираном капом и 
розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна 
да розете вентила буду потпуно равне са завршном 
површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун 
по комаду вентила.  ком 20,00     

            

40. 

Дезинфекција и испитивање положене мреже на 
пробни притисак, према важећим прописима. Обрачун 
по комаду дезинфиковане и испитане мреже.  ком 1,00     

            

41. 

Набавка и монтажа бојлера минимално 80 литара са 
прохромским казаном. Ценом обухватити сав 
материјал потербан за монтажу и повезивање на 
водоводну и електро инсталацију. Сва опрема мора 
да има атест. Обрачун по комаду све комплет. 
Обрачун по комаду вентила.  ком 4,00     

            

42. 

Крпљење шлицева, ширине до 10цм и дубине до 5цм, 
после постављања електро каблова. Обрачун по м1. м1 1.400,00     

            

43. 

Крпљење шлицева, ширине до 25цм и дубине до 
10цм, после постављања електро каблова. Обрачун 
по м1. м1 100,00     

            

44. 

Набавка материјала, допрема и глетовање зидова и 
плафона (поправке иза рада електричара). Обрачун 
по м2.   м2 300,00     
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45. 

Набавка материјала, допрема и бојење зидова и 
плафона у идентичном тону као постојеће (поправке 
иза рада електричара). Обрачун по м2.   м2 1000,00     

            

46. 

Набавка, допрема и постављање lazy baga димензија 
105/130, израђеног од штотекса са дуплим шавовима 
и одштампаним логоом Факултета,  у боји по избору 
Инвеститора. Обрачун по комаду. 

ком 10,00     

47. 

Набавка материјала, израда, превоз и монтажа 
унутрашње ПВЦ столарије са припадајућим оковима у 
свему према шемама столарије. Примењени 
материјали за израду морају задовољавати следеће 
услове: 
Профили: Врата морају бити израђени од 5- коморних 
профила (шток, крило и Т-пречка), минималне 
уградне дубине 70 мм, беле боје RAL 9016. Профили 
не смеју бити направљени од рециклираног, већ 
искључиво од новог материјала (гранулата). 
Примењени профили морају имати 10- годишњу 
гаранцију на постојаност квалитета. Примењени 
профили морају бити сагласни условима квалитета 
које прописује rAl - GZ 716. Ударна жилавост према 
Charpy-ju: аритметичка средња вредност мин. 40 kJ/irf 
и ниједна појединачна вредност не сме бити испод 20 
kJ/irf. Топлотна стабилност профила према EN 53381-
1, испитивање Б (проводљивост): време стабилности 
Tst = 40 мин.Тачка омекшавања профила, према 
Вицату, EN G.S2.641: 84°C. Запаљивост профила 
према EN G.ISO 13.501-1: профили морају спадати у 
класу Е (незапаљиви материјали). Испитивање 
одступања у боји, према ISO 7724-3: ДЕ* не веће од 
1,0. Профили не смеју у себи садржати олово ни 
кадмијум. 
Испуна је од равног панела укупне дебљине 24мм, а 
дебљине пластике је 1,3мм. 

Обрада свих оштећења насталих приликом вађења 

старих и монтаже нових врата  (малтерисање и бојење 

одговарајућим бојама) ради довођења простора у 

првобитно стање. Ценом обухватити и потребну 

скелу, неће се посебно обрачунавати. Обрачун по ком.      

Поз. 33,           2000х2050мм ком 1   

Поз. 34           1000х2050мм ком 2   

Поз. 35            900х2000мм ком 2   

Поз. 36            900х2000мм ком 3   

Поз. 37           1800х2400мм ком 1   

 48. 

 Сто за компјутер  

Израда и испорука стола за компјутере на четири 
металне ноге. Цела конструкција стола је од 
кутијастих профила 30х30х1,8 мм . Метална 
конструкција је завршно обрађена електростатичких 
наношењем праха у црном тону. Спољне димензије 
правоугаоне металне конструкције су следеће : 
дужина 138,00 х ширина 65,00хвисина 71,00 цм . 
Метални завршеци ногу су заштићени са пластичним 
чеповима Димензија горње радне плоче стола је 140 х 
70 цм и израђена је од универа дебљине 36мм ( тзв 
дуплунг),кантована је са све четири стране АBS 
траком 42/2мм . Боја радне плоче стола и АBS траке 
је „GOBI“. На радној горњој плочи избушити две 
стандарндне рупе фи 60 са завршном ПВЦ капом ( за  ком  40     
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пролазак каблова).Рупе избушити у крајњем левом и 
десном горњем углу. Са задње стране стола 
монтирати плочу од универа дебљине 18мм у боји 
„GOBI“ искантована са све четири стране АBS траком 
22/2мм у боји „GOBI“. Плочу са задње стране 
монтирати тако да се направи размак од врха 
металне конструкције 10цм. Димензије плоче са 
задње стране је 140 х 35 цм. 

 49. 

 Кoнфeрeнциjскa стoлицa  
Конференцијска столица на четрири металне ноге. 
Подконструкција од металних елипсастих цеви 
30х15х1,5мм. Метална конструкција је завршно 
обрађена електростатичких наношењем праха у 
црном тону. Метални завршеци ногу су заштићени са 
пластичним чеповима. Димензијa столице је 82 х 54,5 
х 42,5 цм . Седиште и наслон од ламинираног буковог 
отпреска обложеног полиуретанском пеном густине 
25кг/м3 и тапацирани у микрофиберу (памук 15% , 
полиестер 85%) у боји по избору Наручиоца.  ком. 80      

      СВЕГА:   

      ПДВ:   

      УКУПНО   

 

Вредност радова према јединичним ценама из 

предмера са рекапитулацијом, изражена у 

динарима без ПДВ-а 

 

Вредност радова према јединичним ценама из 

предмера са рекапитулацијом, изражена у 

динарима са ПДВ-ом 

 

Начин и рок плаћања: Наручилац ће уплатити аванс од 25% од 

укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а 

преостали део уговорене цене биће 

исплаћен у року, 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 45 

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 ________ 

(уписати број година) 

Гаранти рок на 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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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

број 08/2016 

 
 

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) 

 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана 32. Закона о 

јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео отворени 

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

број 08/2016, који је покренут Одлуком декана Економског факултета, број: 1950/1 од 

06.05.2016. године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на 

Порталу јавних набавки РС (www.portal.ujn.gov.rs.) и на интернет страници наручиоца 

(www.ekof.ac.rs) . 

Поступак је окончан Одлуком Наручиоца о додели уговора, број:               од ______________                                       

2016. године (попуњава Наручилац), а на основу прихваћене понуде извршиоца радова, тада 

Понуђача, дел. број код Наручиоца: _____________ од _________2016. године (попуњава 

Наручилац), која у потпуности одговара условима из Конкурсне документације за предметну 

јавну набавку. 
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора су грађевинско занатски радови - текуће одржавање зграде Економског 

факултета у Београду, под условима и на начин утврђен у конкурсној документацији Наручиоца 

и прихваћеној понуди понуђача, деловодни број код Наручиоца: _________од _________2016. 

године (попуњава Наручилац), са којом је понуђач учествовао у поступку предметне јавне 

набавке и која чини саставни део овог Уговора. 

 
Члан 3. 

Наручилац се обавезује: 
• да уведе Извођача у посао, 
•  да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се планира 

извођење радова, за организацију градилишта и несметано одвијање радова, 
• да обезбеди коришћење постојећих приступних путева, 
• да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача 
• да обезбеди нисконапонско електроенергетско напајање и 
• да омогући коришћење инфраструктуре (водовод,канализација). 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши 

осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања имовине и 
лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану трећим лицима, у 
висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга потребна осигурања у односу 
на овај уговор. 

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова по 
овом уговору, такође осигура у складу са важећим прописима. 

Извођач се такође обавезује да, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог 
уговора, достави Наручиоцу: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 
одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 
- полису осигурања радова. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из става 3. 

овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде. 

Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме 

све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и безбедности на раду, 

услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке 

заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, материјала, радника и 

околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта 

у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и 

да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља 

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

III   ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Извођач део радова који се односи на ___________________________________, 
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процената……%, поверава подизвођачу __________________________________________(у 
зависности од понуде). 

Вредност радова из члана 2. овог уговора, према јединичним ценама, износи 
________________ динара (словима: …………………………….................. ), без урачунатог 
пореза на додату вредност, односно _______________________ динара (словима: 
…………………………….............................), са урачунатим порезом на додату вредност. 

Јединична уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

Понуђене јединичне цене у понуди - предмеру радова не могу се мењати услед повећања 

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

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

трошкове Извођача. 

Извођач се одриче права на наплату клизне скале. 

 

Члан 6. 

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

_______________________ код _____________________ банке, следећом динамиком: 25% 

(процената) на име аванса, у износу од _________________________ динара 

(словима:___________________________________________________ ), без урачунатог пореза 

на додату вредност, односно ______________________________ динара (словима: 

____________________________________________ ), са урачунатим порезом на додату 

вредност, по закључењу уговора, односно након што Извођач, у року од осам дана од дана 

потписивања уговора, преда Наручиоцу авансну ситуацију и, у његову корист издату, 

безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом "неопозива”, "без приговора” 

и "на први позив наплатива”, у висини уговореног аванса, са урачунатим порезом на додату 

вредност, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка радова. 

Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом. 

- Преостали део, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 

оверене грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног 

органа Наручиоца, у року од ______  дана од дана пријема оверене ситуације за неспорни део 

ситуације, с тим да окончана ситуација мора износити најмање 10% (процената) од уговорене 

вредности. 

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

Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених од 

стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге. 

 

Члан 7. 

За неблаговремену уплату из члана 6. овог уговора, Извођач ће обрачунати камату по стопи коју 

примењује његова пословна банка у случају кашњења у извршењу доспелих обавеза. 

 

 

 

IV РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење радова и да 

одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора, а пре почетка извођења 

радова. 

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

Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености објекта за 

несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу документацију и 

обезбеди несметан приступ градилишту. 

Извођач се обавезује да са извођењем радова почне одмах по пријему обавештења из става 3. 

овог члана. 

Сматра се да је Извођач уведен у посао на дан пријема обавештења из става 3. овог члана. 

Извођач се обавезује да радове изведе у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана, 

рачунајући од дана увођења у посао. 

Највећи део посла ће се обављати када нема активности на факултету, рачунати на могућност 

прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније, због активности 

на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.). 

Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да се придржава 

динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног времена, суботом, 

недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, ако технолошки процес то 

захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса 

наставе. 

Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 

У случају прекорачења дневних рокова утврђених динамичким планом за извођење радова више 

од пет дана, Наручилац може да раскине овај Уговор и наплати банкарске гаранције за аванс и 

добро извршење посла, као и да покрене спор пред надлежним Судом за насталу штету. 

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

 

Члан 9. 

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво, уколико су за то испуњени 

услови, након спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за предметне 

радове. 

Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, проузрокованих 

несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и функционалност објекта, 

као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и трећих лица, оштећења хитно 

отклони. 

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне службе, 

наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 

 

 

V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА 

 

Члан 10. 

Извођач је сагласан да, уколико не изврши обавезе према динамици радова, предвиђене за 30% 

(процената) уговореног износа средстава, описане у авансној ситуацији, Наручилац реализује - 

активира банкарску гаранцију за повраћај аванса. 

Извођач се обавезује да, у случају неиспуњења обавеза, врати средства која му је, у складу са 

овим уговором, уплатио Наручилац, у року који заједно одреде Извођач и Наручилац. 

Наручилац се обавезује да, на писмени захтев Извођача, врати нереализовану банкарску 

гаранцију за повраћај аванса, у року од 15 (петнаест) дана од дана када је Извођач у целости 

извршио своје обавезе преузете овим уговором. 
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Члан 11. 

Уколико радове који су предмет овог уговора својом кривицом не изведе у року из члана 8. овог 

уговора, на начин дефинисан овим уговором и према предмеру радова, или у случају 

прекорачења дневних рокова утврђених динамичким планом за извођење радова више од пет 

дана, Наручилац може да раскине овај Уговор и наплати банкарске гаранције за аванс и добро 

извршење посла, као и да покрене спор пред надлежним Судом за насталу штету.  

Уговорну казну из става 1. овог члана, Наручилац ће наплатити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу 

Извођача да плати уговорну казну. 

Извођач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу или 

предаји изведених радова. 

 

Члан 13. 

Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако докаже да је 

само делимично крив за кашњење. 

 

Члан 14. 

Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету 

која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од Извођача 

захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од Извођача и разлику до 

пуног износа претрпљене штете. 

 

VI КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАТНИ РОК 

 

Члан 15. 

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана које 

умањују њихову вредност. 

Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује материјал 

који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној документацији. 

Гарантни рок за изведене радове је _______месеци, а за уграђени материјал је ________ месеци.  

Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све недостатке, о свом трошку одмах, 

а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца. 

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу објеката, 

односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом. 

Уколико не отклони квар ни у року дужем од 2 (два) дана, Извођач се обавезује да сноси 

трошкове настале штете проистекле застојем. 

Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони квар, 

о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица. 

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, 

механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане као 

резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 

Извођач се обавезује да радове изведе стручно и квалитетно и у уговореном року, у складу са 

понудом, предмером, инвестиционо - техничком документацијом, конкурсном документацијом, 

важећим прописима, нормативима, стандардима, правилима струке и техничким прописима који 

важе за извођење ове врсте радова, динамичким планом и овим уговором, сопственом опремом, 

алатом и радном снагом и својим материјалом. 
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Члан 16. 

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

радова, достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у грађевински дневник, 

са роком отклањања. 

Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају недостатке, извођач 

недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у грађевинском дневнику.      

 

Члан 17 
Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења 

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

Члан 18. 
Извођач се обавезује да омогући стални стручни надзор над извођењем радова. 

 
Члан 19. 

Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и 
грађевинску књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова Извођача и 
Надзорни орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за признавање 
реализације и за плаћање. 

VII ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 20. 

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

избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви 

који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово 

потпуно или делимично извршење (виша сила). 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 

уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа од 

момента сазнања те информације. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, експлозије, 

саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или ратног стања и 

други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 

обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 

раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 
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VIII РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 21. 
Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или 

једностраним отказом. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз отказни рок од пет 

дана од дана достављања писаног отказа. 
Извођач се обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу достави: 
- безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом "неопозива”, 

"без приговора” и "на први позив наплатива”, у висини уговореног аванса, са 
урачунатим порезом на додату вредност, са роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока завршетка радова који је предвиђен у понуди и 
авансну ситуацију и 

- безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла и за отклањање 
недостатака у гарантном року, са клаузулом "неопозива”, "без приговора” и "на 
први позив наплатива”, у висини од најмање 10% (процената) од укупне 
вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе, 
са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока 
за изведене радове и уграђени материјал. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. прва алинеја овог члана врати 
Извођачу одмах по извршеној примопредаји радова. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. друга алинеја овог члана врати 
Извођачу најкасније у року од 30 (тридесет) дана по истеку гарантног рока за изведене 
радове и уграђени материјал. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу банкарске гаранције, у року из става 1. овог 
члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде. 

IX ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 22. 

Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под условима 

прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 

 

X ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

 

Члан 23. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о 

облигационим односима. 

 

 

46



 

 

XI СПОРОВИ 

 

Члан 24. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно надлежног 

суда у Београду. 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 25. 

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

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

 

 

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 

 
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

- понуда са прилозима, 
- упутство за сачињавање понуде, 
- конкурсна документација, 
- техничка документација са предмером радова и 
- динамички план. 

Члан 27. 

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

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

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

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

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

Записник потписују овлашћени представници уговорних страна. 

Члан 28. 

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

уговорну страну. 

Наручилац ће сагласно одредбама члана 113. Закона о јавним набавкама доставити 

потписани уговор Извршиоцу услуге на потписивање у року од осам дана од дана протека 
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рока за подношење захтева за заштиту права. 

Извршилац радова је у обавези да Наручиоцу врати потписане примерке уговора са 

ознаком свог деловодног броја, како би Наручилац у року испунио обавезу објављивања 

обавештења о закљученом уговору утврђену одредбама члана 116. Закона о јавним 

набавкама. 

 

        За Извођача радова                                                       За Наручиоца  

 

     ______________________                                         ________________________ 

                                            Декан  

 

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

ПОПУНИ 
 

 

зa jaвну нaбaвку радова - текуће одржавање зграде Економског факултета Универзитета у 

Београду 

 

Предмет јавне набавке     
 

Цена без ПДВ-а Износ ПДВ -а Цена са ПДВ-

ом 

1 2 3 4 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ зграде 

Економског факултета 

Универзитета у Београду 

   

 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:  

1. У колону 2 – уписати цену из понуде без ПДВ-а  

2. У колону 3 – уписати износ ПДВ-а  

3. У колону 4 – уписати цену са ПДВ-ом.  

 

 

Напомена: Понуђач даје цену за укупну вредност радова која је предмет јавне набавке. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

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

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

__________________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде зa jaвну нaбaвку радова - текуће одржавање 

зграде Економског факултета Универзитета у Београду, 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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IX 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 – текуће одржавање зграде Економског факултета Универзитета у 

Београду, број 08/2016, 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

бр.124/2012 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу: 

И З Ј А В У 

Понуђач  ___________________________________________  (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке радова: текуће одржавање зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду, ЈН бр. 08/2016, поштовао је обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде. 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 

 

   

 

 

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 НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

 

 

 

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 

124/2012 и 68/2015) под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач  

 _____________________ из __________________________________ ул. _________________  

 _______________ бр. _________  

Д aj е 

ИЗЈАВУ 

У држави - __________________________ , у којој имам седиште не издају се докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12 и 68/2015), те ову 

изјаву оверену пред судским - управним органом - јавним бележником – другим надлежним 

органом државe___________________________________, прилажем уз понуду за јавну 

набавку радова – текуће одржавање зграде Економског факултета у Београду, ЈН бр. 08/2016. 

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 

изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 
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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 – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду  (јавна набавка број 08/2016) 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 О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА РАДА 
 

 
 

Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен 

уговор за извођење грађевинско занатских радова - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ зграде 

Економског факултета Универзитета у Београду, број 08/2016, спремни смо да радимо, по 

потреби, и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) дана у 

недељи, ако технолошки процес и динамика радова то захтева, у свим временским условима, 

водећи рачуна о несметаном функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са 

Наручиоцем. 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                     ________________________ 

 

         

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава 

само понуђач.  

 

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача.  
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XV 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 радова - 

текуће одржавање зграде Економског факултета Универзитета у Београду, број 08/2016 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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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 - текуће одржавање зграде Економског факултета Универзитета у 

Београду, број 08/2016, дајемо следећу 
 

 

И З Ј А В У 

 

                                                            

 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 ГРАФУЧКИ ПРИЛОЗИ 
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