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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 
14/2015, бр. 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: 281/2 од 10.05.2018. године и Решења о образовању 
Комисије за јавну набавку број:  281/3 од 10.05.2018. године, припремљена је: 

 
 
 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности радова 

 
зидарски радови, столарски радови, молерски радови, радови на водоводу и 

канализацији, електричне инсталације 
 

ЈНМВ бр. 05/2018 
 

 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

III 
Техничка спецификација 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Универзитет у Београду-Факултет безбедности 
Адреса: Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 
Интернет страница: www.fb.bg.ac.rs  
 
Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
Предмет јавне набавке  је набавка радова: зидарски радови, столарски радови, 
молерски радови, радови на водоводу и канализацији, електричне инсталације 
 
Контакт лице: Милан Гајић,  e-mail адреса: milan.gajic.amg@gmail.com 
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке је набавка радова:   
 

III  ТЕХНИЧКA  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

Допрема материјала на објекат се врши у ограниченим количинама, а према динамици 
извођења радова. Не планира се посебан простор за складиштење материјала, као ни 
градилишни магацин. 

Узети у обзир да се за транспорт материјала морају користити возила мањих габарита, 
и то у периоду слабијег дневног интензитета саобраћаја. 

Сва рушења и демонтажа се изводе уз што је могуће мању буку и што мање појаве 
прашења. 

Сваки извођач је дужан повезати кабасти материјал на начин погодан за транспорт 
дизалицом и допремити до места дохвата дизалице. Сав сипки материјал од рушења 
се пакује у џакове и односи на  градску депонију. Не постоји могућност депоновања 
шута у кругу објекта Наручиоца 

Допрема демонтираног материјала и шута на дохват дизалице се обрачунава преко 
сваке поједине позиције. 

Уз све позиције радова на плафонима и високим зидовима обрачунати употребу 
монтажно-демонтажне скеле. 

Све демонтаже, санације и репарације радити уз сталну контролу и сагласност  
стручног надзорног органа. 

Ценом предвидети комплетну набавку, транспорт и уградњу неопходних материјала, 
основну и пратећу опрему и  рад неопходан за реализацију описане позицие као и 
исходовање атеста и сертификата у складу са правилницима и Законом о планирању и 
изградњи. 

Тачне количине биће контролисане и потврђене од стране  стручног надзорног органа. 



4 / 51 

Извођач радова уз претходну најаву Наручиоцу, на e-mail адреса: 
milan.gajic.amg@gmail.com, може обићи просторије које су предмет ове јавне набавке 
дана 30.05.2018. године и 31.05.2018. године, у периоду од 11 до 13 часова. 

 

Детаљан опис радова који су предмет јавне набавке, за свих пет партија, садржан је у 
следећим прилозима: 
 
Партија 1:  зидарски радови 
 
I  РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Демонтажа санитарија, wc шоља, лавабоа, писоара ком 18   

2 Обијање старих керамичких плочица на зидовима и подовима 
паковање у џакове и одношење на привремену градилишну 
депонију  m2 247 

  

3 Штемовање зидова и вађење старе вертикалне водоводне 
цеви од подрума до другог спрата  ml 12 

  

4 Штемовање и вађење водоводних цеви хоризонтални развод 
по мокрим чворовоима ком 6 

  

5 Штемовање зида и пода и вађење старе вертикалне 
канализационе цеви од подрума до другог спрата ml 12 

  

6 Штемовање и вађење хоризонталних канализационих цеви по 
мокрим чворовима  ком 6 

  

7 Обијање продужног малтера са зидова мокрих чворова од 
садашње висине керамике 150 cm до нове висине 225 cm 
паковање у џакове и одношење да привремену депонију    m2 59 

  

8 Стругање старих наслага молераја са зидова скупљање шута и 
одлагање на градилишну депонију  m2 54 

  

9 Вађење старих оштећених врата по мокрим чворовима  ком 12   

10 Рушење преградног зида на II спрату канцеларија секретара са 
вађењем врата m2 9,5 

  

11 Рушење постојећег пода у просторији архиве скидање старог 
паркета  и комплетне подлоге  m2 12,5 

  

12 Обијање постојећег бетона кошуљице са пода санитарног 
чвора у приземљу са вађењем затрпаних чучаваца  m2 13 

  

13 Рушење дела преградног зида између оставе и wc кабине у 
мокром чвору на II спрату  m2 3 

  

УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:                                                                       
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II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и малтерисање зидова цементним 
малтером у мокрим чворовима где је обијен стари трошни 
малтер на висини од 150 cm до 225 cm  m2 82 

  

2 Набавка материјала и крпљење зидова и попуна шлицева 
цементним малтером на местима где су скинуте керамичке 
плочице и извађена водоводна инсталација m 187 

  

3 Набавка материјала и крпљење подова, израда подлоге за 
хидроизолацију  после скидања керамичких плочица 
цементним малтером   m2 44 

  

4 Набавка материјала и крпљење зидова и подова у бетону и 
малтеру после вађења канализационих и водоводних цеви по 
мокрим чворовима  ком 6 

  

5 Набавка материјала и израда нове бетонске подлоге у архиви, 
тампон дебљине 5 cm и лакоармирани бетон дебљине 8 cm MB 
25  m2 12,5 

  

6 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у архиви 
дебљине 4cm као подлога за ламинат  m2 12,5 

  

7 Набавка материјала и бетонирање подлоге после постављања 
хоризонталног канализационог развода у мокром чвору 
приземља  m2 13 

  

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:                                                                                

 
III ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и израда нове хидроизолације на 
подовима мокрих чворова и архиве са холкером висине 10 
cm по ободу зидова са свим предрадњама, произвођач 
изолације  DRAMIN,  SIKA   или слично  m2 70 

  

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:                                                                                  

 
IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала , допрема и уградња зидних керамичких 
плочица домаће производње са фуговањем спојева 
одговарајућом масом висина облагања 225 cm  

m2 215 

  

2 Набавка материјала , допрема и уградња подних  керамичких 
плочица домаће производње са фуговањем спојева 
одговарајућом масом  m2 44 

  

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :                                                                     
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V ГИПСКАРСКИ РАДОВИ  
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и израда спуштених  плафона у мокрим 
чворовима од влагоотпорних  гипскартонских плоча са 
подконструкцијом, попуном и бандажирањем спојева. Висина 
спуштања 10 д0 30 cm. Ценом обухваћена и денивелација 
плафона m2 58 

  

2 Набавка материјала и израда маски од водоотпорних гипс 
картонских плоча дебљине 12,5 mm у мокрим чворовима око 
вертикала водовода и канализације са подконструкцијом и 
бандажирањем спојева m2 13 

  

3 Набавка материјала и израда преградног зида  дебљине 12 cm 
на II спрату између оставе и мокрог чвора ради формирања 
нове WC кабине зид урадити влагоотпорних  гипскартонских 
плоча са подконструкцијом, двоструко постављене плоче 
дебљине 12,5 mmx2 и попуном  са  бандажирањем спојева. m2 4 

  

4 Набавка материјала и израда преградног зида  дебљине 12 cm 
на II спрату канцеларија секретара  ради формирања   
обичним гипскартонских плоча са подконструкцијом, уградња 
термичке изолације, двоструко постављене плоче дебљине 
12,5 mmx2   и  попуном  са  бандажирањем спојева. m2 9,5 

  

5 Набавка материјала и израда маски између мушког и женског 
WC од влагоотпорних  гипскартонских плоча са 
подконструкцијом, попуном и бандажирањем m2 9 

  

6 Набавка материјала и уградња ревизионих отвора / вратанца / 
у зидовима и плафонима ради приступа вентилима и 
ревизијама ком 6 

  

УКУПНО ГИПСКАРСКИ РАДОВИ                                                                           

 
VI   ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и уградња ламината  са одговарајућом 
угаоном лајсном по обиму зидова  m2 12,5 

  

2 Набавка материјала и хобловање и лакирање старог класичног 
паркета  m2 35 

  

УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ                                                                                          

 
 
VII РАЗНИ РАДОВИ  
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 Скупљање шута , утовар и одвоз на градску депонију   тур 4   
2 Фино чишћење просторија  пауш    
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ                                                                                      

 
Назив и ознака из Општег речника набавке: грађевински радови-45000000 
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Партија 2: столарски радови 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и ампасовање свих врата на мокрим 
чворовима са заменом оштећених шилдова, квака, брава 

ком 11   

2 Набавка материјала и замена опшивних шлог лајсни на 
вратима које буду оштећене приликом скидања старе 
керамике, лајсне као постојеће око 20 %   

м' 41   

3 Набавка нових врата комплет са опшивним лајснама бравама 
квакама за мокре чворове димензије 80X206 цм   

ком 9   

4 Набавка нових врата комплет са опшивним лајснама бравама 
квакама за мокре чворове димензије 90X205 цм и канцеларија 
секретара   

ком 3   

5 Уградња постојећих извађених врата у новоформираној кабини 
WC-а на II спрату 

ком 1   

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:                                                                              

 
Назив и ознака из Општег речника набавке:   радови на уградњи столарије 45420000 
 
Партија 3: молерски радови 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количин
а 

Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 Набавка материјала и глетовање и кречење нових 

спуштених плафона од гипскартонских плоча 
полудисперзијом бојом са свим предрадњама 

м2 58   

2 Набавка материјала и глетовање и  кречење зидова 
изнад керамичарски плочица полудисперзијом бојом са 
свим предрадњама 

м2 96   

3 Набавка материјала и фарбање старих врата лак 
фарбом са свим предрадњама боја као постојећа 
комплет са штоком и шлог лајснама 

ком 21   

4 Набавка материјала и фарбање постојећих фиксних 
рамова од натсветла лак фарбом са свим предрадњама 
боја као постојећа комплет са штоком и шлог лајснама 

м2 16   

5 Набавка материјала и фарбање постојеће металне 
решетке бојом за метал са свим предрадњама / служи за 
вентилацију / у мокром чвору приземља 

м2 10   

6 Набавка материјала , скидање старих наслага  
подкорушених  молераја са зидова и плафона, пукотине 
бандажирати све очишћене флеке наглетовати, а потом 
комплетно глетовање, са кречењем полудисперзијом, 
ходници, степениште и остале просторије 

м2 950   

УКУПНО МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ :                                                           

 
Назив и ознака из Општег речника набавке:   завршни грађевински радови-45400000 
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Партија 4: радови радови на водоводу и канализацији 
 

 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 
 

Набавка материјала , замена постојеће вертикале 
водовода димензије као постојећа,све три етаже са 
потребним главним вентилима по спратовима и осталим 
фитингом по етажама  

ком 3   

2 Набавка материјала , од постојеће вертикале извести 
развод по скици за wc шоље ,лавабое и писоаре цеви су 
пластичне ½ цола са свим потребним фитингом поред 
сваког точећег места предвидети вентил Изнад wc шоље 
предвиђен GEBERIT ниско монтажни водокотлић 

ком 21   

3 Набавка материјала , замена постојеће вертикале 
канализације димензије као постојећа, све три етаже са 
потребним елементима за прикључке хоризонталног 
развода и уградња ревизија  по  етажама  

ком 3   

4 Набавка материјала , од постојеће вертикалне 
канализационе цеви извести хоризонтални развод по 
скици за  wc шоље, лавабое, писоаре и сливнике развод 
урадити од пластичних цеви одговарајућег пресека од 
сваког точећег места   
точећих места  

ком 21   

6 Набавка материјала и уградња нових wc шоља са 
потребном галантеријом / шрафови, гуме поклопне даске  
/ 

ком 8   

7 Набавка и уградња нових лавабоа са потребном 
галантеријом / гибљива црева, сифони славине и остало 
/ као и припадајућом ормарићима  

ком 8   

8   Набавка и уградња нових писоара са потребном 
галантеријом / сифон славина држач /  

ком 5   

9 Набавка и уградња GEBERIT ниско монтажних 
водокотлића са потребном галантеријом / ек вентил, цев 
за воду од прохрома, подне гуме /  

ком 8   

10 Набавка и уградња држача за тоалет папир ком 8   
11 Набавка и допрема пластичних корпи за ђубре у wc 

кабинама и поред лавабоа  
ком 16   

12  Набавка и уградња држача за сапун  ком 8   
13 Набавка и уградња кутија за папир за брисање руку 

поред лавабоа  
ком 8   

14 Набавка и уградња никлованих подних решетки  ком 6   
УКУПНО ВОДОИНСТAЛAТЕРСКИ РAДОВИ :                                                           

 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  водоинсталтерски и санитарни радови-
45330000 
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Партија 5: електричне инсталације 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 Набавка материјала , израда нове електоинсталације у 

мокрим чворовима.  Од постојеће разводне кутије 
развести нови развод,  Вертикалне каблове 3x1,5 до 
прекидача укопати у зид а хоризонталне до лед расвете 
провући кроз спуштени плафон,  развод за шуко 
утичнице такође укопати у зид кабал 3x2,5 Ценом 
обухваћен сав материјал ,рад И шуко утичнице И 
прекидачи  
ПРИЗЕМЉЕ 

1. сијаличних места    8 ком  
ПРВИ СПРAТ 

  сијаличних места  12 ком  
ДРУГИ СПРAТ  

1) сијаличних места   10 ком  
УКУПНО  

ком 30   

2 Набавка и уградња малих бојлера од 5 литара 
високомонтажни са  припадајућом  славином и 
прохромским цевима 

ком 8   

3 Набавка и уградња сензорског електро сушача за руке  ком 8   
4 Набавка и уградња ЛЕД расвете уградни панели у 

плафон 30x30 снаге 24wати  
ком 18   

5 Набавка материјала . У постојећем главном разводном 
орману извршити: 

Уградња гребенастог прекидача 4G 160-10-U 
3.ком.- комплет лимитатора 100А 
5.ком. бакарних сабирница 15x 4мм 
 

Најмање пет целих места на бројачу, оверено у години у 
којој се прикључује на ел. Мрежу примењеним за систем 
даљинског очитавања и управљања потрошњом 
Активне енергије 3x400/230V,10-100A 
6 ком. – комплет лимитатора 63А 
6 ком. – комплет лимитатора 40А 

ком 1   

6 Набавка , испорука и полагање напојних каблова од гро 
ормана до помоћних разводних ормана. 
Кабл се полаже у постојећим каналицама. 
PP00 – Y5x10mm2 

м 30   

7 Набавка , испорука и монтажа станске разводне табле од 
пластике или пластифицираног лима у заштити IP30, са 
комплетном опремом повеаном материјалом: 
RT- за 36 осигурача 
1ком. четворополна заштитна склопка FID 63A, 0,5A 
1ком.- једнополног аутоматског осигурача 6А 
4 ком. – једнополног аутоматског осигурача 10А 
27 ком. – једнополног аутоматског осигурача 16А 
Комплет са типским сабирницама, носачима сабирница, 
натписним плочицама и осталим ситним материјалом. 

ком 4   

8 Набавка , испорука материјала, полагање у каналицама 
по зиду за напајање клима уређајаод одговарајуће 
разводне табле до климе у одговарајућој просторији. 
PP-Y3x2,5mm2 

м 720   

9 Набавка,испорука и монтажа каналица POK 18X18mm м 250   
10 Набавка , испорука и монтажа каналица POK 25X25mm м 150   
11 Набавка , испорука и монтажа шуко прикључница за 

монтажу на зид 
ком 40   

12 Остали ситан неспецифициран материјал пауш.    
УКУПНО ЕЛЕКТРОРAДОВИ                                                                                  

Назив и ознака из Општег речника набавке:   радови на увођењу електричне 
инсталације-45310000 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

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

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

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона); 

5) 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). 

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

ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 

1) 

I. у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио нето добитак;  

II. у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање 
понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 
дана;  

2) Да има следећа стално запослена лица и то: 
I. најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу 400 или 

401 или 410 или 411 или 412 или 418 Инжењерске коморе Србије 
 стално запослена лица или лица ангажована по уговору и то: 
II. Лице за безбедност и здравље на раду  
III. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење 

предметних радова- 7 извршилаца 
3) Да је као водећи извођач извео радове сличне природе и сложености као 

предметни грађевински радови на адаптацијама од 10.000.000 (десет 
милиона) динара у последње 3 (три) године (2015, 2016, 2017).  

4) Да је технички опремљен за извођење радова који су предмет јавне набавке,   
односно да има у власништву или у закупу најмање 1 (једно)  возило за 
превоз материјала, алата, опреме за рад и за одвожење шута . 
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ЗА ПАРТИЈУ 2: 

1) 

I. у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио нето добитак;  

 

II. у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање 
понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 
дана;  

2) Да има следећа стално запослена лица или лица ангажована по уговору која 
може да ангажује на реализацији уговора и то: 
I. Лице за безбедност и здравље на раду  
II. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење 

предметних радова- 3 извршиоца 
3) Да је као извођач извео радове сличне природе и сложености као предметни 

– столарски радови на објектима од 5.000.000 (пет милиона) динара у 
последње 3 (три) године (2015, 2016, 2017).  

4) Да је технички опремљен за извођење радова који су предмет јавне набавке,   
односно да има у власништву или у закупу најмање 1 (једно)  возило за 
превоз материјала, алата, опреме за рад и за одвожење шута . 

 
ЗА ПАРТИЈУ 3: 

1) 

I. у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио нето добитак;  

II. у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање 
понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 
дана;  

2) Да има следећа стално запослена лица или лица ангажована по уговору која 
може да ангажује на реализацији уговора и то: 
I. Лице за безбедност и здравље на раду  
II. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење 

предметних радова....3 извршиоца 
3) Да је као извођач извео радове сличне природе и сложености као предметни 

– молерски радови на објектима од 2.000.000 (два милиона) динара у 
последњих 3 (три) године (2015, 2016, 2017).  

4) Да је технички опремљен за извођење радова који су предмет јавне набавке,   
односно да има у власништву или у закупу најмање 1 (једно)  возило за 
превоз материјала, алата, опреме за рад и за одвожење шута . 
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ЗА ПАРТИЈУ 4: 

1) 

I. у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио нето добитак;  

II. у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање 
понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 
дана;  

2) Да има следећа стално запослена лица и то: 
I. најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу 400 или  

401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 Инжењерске коморе Србије 
стално запослена лица или лица ангажована по уговору и то: 
II. Лице за безбедност и здравље на раду  
III. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење 

предметних радова.-3 извршиоца 
3) Да је као извођач извео радове сличне природе и сложености као предметни 

– радови на водоводу и канализацији на новим објектима и адаптацијама од 
3.000.000 (три милиона) динара у последњих 3 (три) године (2015, 2016, 
2017).  

4) Да је технички опремљен за извођење радова који су предмет јавне набавке,   
односно да има у власништву или у закупу најмање 1 (једно)  возило за 
превоз материјала, алата, опреме за рад и за одвожење шута . 

ЗА ПАРТИЈУ 5: 

1) 
I. у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио нето добитак;  
 
II. у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање 

понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета, дуже од 5 
дана;  

2)  Да има следећа стално запослена лица и то: 
 

I. најмање 1 дипломираног инжењера који поседује лиценцу 450 или 451 
Инжењерске коморе Србије 

 
стално запослена лица или лица ангажована по уговору и то: 
 
II. Лице за безбедност и здравље на раду  
III. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење 

предметних радова-3 извршиоца 
3) Да је као извођач извео радове сличне природе и сложености као предметни 

– електричне инсталације на новим објектима и адаптацијама од 3.000.000 
(три милиона) динара у последње 3 (три) године (2015, 2016, 2017).  

4) Да је технички опремљен за извођење радова који су предмет јавне набавке,   
односно да има у власништву или у закупу најмање 1 (једно)  возило за 
превоз материјала, алата, опреме за рад и за одвожење шута . 
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1.) до 4.) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5.) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5.) Закона, за део набавке који 
ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 
За учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве према обрасцу из конкурсне 
документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона коју доставља у виду неоверене копије.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача према обрасцу из конкурсне документације 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
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ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 

 
за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем 
следећих доказа : 

 
ЗА ПАРТИЈУ 1: 

1) Доказ: 

I Биланс стања и Биланс успеха  за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину 
издат од стране Агенције за привредне регистре, где се у Билансу успеха 
јасно види позиција АОП 202 или Извештај о бонитету – БОН ЈН не старији 
од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;  

II потврда НБС о броју дана неликвидности. 

 
2) Доказ: 
I – изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 

који претходи месецу отварања понуда и важеће лиценце Инжењерске 
коморе Србије 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 418 одговорног 
извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова   

- копија лиценце и потврде издате од стране Инжењерске коморе Србије,  

II - изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за 
месец који претходи месецу отварања понуда или уговор о ангажовању за 
лице за безбедност и здравље на раду са важећом лиценцом – копија 
лиценце, 

III - за запослена лица изводи из централног регистра о обавезном социјалном 
осигурању, за месец који претходи месецу отварања понуда а за лица по 
основу уговора о радном ангажовању (уговор о делу, уговор о привременим 
и повременим пословима и др.) фотокопије важећих уговора о радном 
ангажовању (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде);  

3) Доказ: За изведене радове (2015, 2016, 2017. година) понуђач је обавезан да 
достави следеће: 

- Листа референтних радова које је извео Понуђач 
- Уговор о предметном послу  или  Окончану ситуацију  
- Потврду наручиоца посла о квалитетно изведеном послу 

4) Фотокопија очитаних саобраћајних дозвола за возило или фотокопија уговора 
о закупу за возила 
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ЗА ПАРТИЈУ 2: 

1) Доказ: 

I Биланс стања и Биланс успеха  за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину 
издат од стране Агенције за привредне регистре, где се у Билансу успеха 
јасно види позиција АОП 202 или Извештај о бонитету – БОН ЈН не старији 
од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;  

II потврда НБС о броју дана неликвидности 

2) Доказ: 

I - изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 
који претходи месецу отварања понуда или уговор о ангажовању за лице за 
безбедност и здравље на раду са важећом лиценцом – копија лиценце, 

II - за запослена лица изводи из централног регистра о обавезном социјалном 
осигурању, за месец који претходи месецу отварања понуда а за лица по 
основу уговора о радном ангажовању (уговор о делу, уговор о привременим 
и повременим пословима и др.) фотокопије важећих уговора о радном 
ангажовању (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде);  

3) Доказ: За изведене радове (2015, 2016, 2017. година) понуђач је обавезан 
да достави следеће: 
- Листа референтних радова које је извео Понуђач 
- Уговор о предметном послу или Окончану ситуацију 
 - Потврду наручиоца посла о квалитетно изведеном послу 

4) Фотокопија очитаних саобраћајних дозвола за возило или фотокопија уговора 
о закупу за возила 

ЗА ПАРТИЈУ 3: 

1) Доказ: 

I Биланс стања и Биланс успеха  за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину 
издат од стране Агенције за привредне регистре, где се у Билансу успеха 
јасно види позиција АОП 202 или Извештај о бонитету – БОН ЈН не старији 
од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;  

II потврда НБС о броју дана неликвидности. 

2) Доказ: 

I - изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 
који претходи месецу отварања понуда или уговор о ангажовању за лице за 
безбедност и здравље на раду са важећом лиценцом – копија лиценце, 

II - за запослена лица изводи из централног регистра о обавезном социјалном 
осигурању, за месец који претходи месецу отварања понуда а за лица по 
основу уговора о радном ангажовању (уговор о делу, уговор о привременим 
и повременим пословима и др.) фотокопије важећих уговора о радном 
ангажовању (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде);  

3) Доказ: За изведене радове (2015, 2016, 2017. година) понуђач је обавезан да 
достави следеће: 

- Листа референтних радова које је извео Понуђач 
- Уговор о предметном послу или Окончану ситуацију 
- Потврду наручиоца посла о квалитетно изведеном послу 

4) Фотокопија очитаних саобраћајних дозвола за возило или фотокопија уговора 
о закупу за возила 
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ЗА ПАРТИЈУ 4: 

1) Доказ: 

I Биланс стања и Биланс успеха  за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину 
издат од стране Агенције за привредне регистре, где се у Билансу успеха 
јасно види позиција АОП 202 или Извештај о бонитету – БОН ЈН не старији 
од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;  

II потврда НБС о броју дана неликвидности. 

2) Доказ: 
I - изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 

који претходи месецу отварања понуда и важеће лиценце Инжењерске 
коморе Србије 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 
одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова  

- копија лиценце и потврде издате од стране Инжењерске Србије,  

II - изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за 
месец који претходи месецу отварања понуда или уговор о ангажовању за 
лице за безбедност и здравље на раду са важећом лиценцом – копија 
лиценце, 

III - за запослена лица изводи из централног регистра о обавезном социјалном 
осигурању, за месец који претходи месецу отварања понуда а за лица по 
основу уговора о радном ангажовању (уговор о делу, уговор о привременим 
и повременим пословима и др.) фотокопије важећих уговора о радном 
ангажовању (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде);  

3) Доказ: За изведене радове (2015, 2016, 2017. година) понуђач је обавезан да 
достави следеће: 

- Листа референтних радова које је извео Понуђач 
- Уговор о предметном послу или Окончану ситуацију 
- Потврду наручиоца посла о квалитетно изведеном послу 

4) Фотокопија очитаних саобраћајних дозвола за возило или фотокопија уговора 
о закупу за возила 

ЗА ПАРТИЈУ 5: 

1) Доказ: 

I Биланс стања и Биланс успеха  за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину 
издат од стране Агенције за привредне регистре, где се у Билансу успеха 
јасно види позиција АОП 202 или Извештај о бонитету – БОН ЈН не старији 
од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;  

II потврда НБС о броју дана неликвидности 

2) Доказ:  

I - изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за 
месец који претходи месецу отварања понуда и важеће лиценце 
Инжењерске коморе Србије 450 или 451 одговорног извођача радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова  
- копија лиценце и потврде издате од стране Инжењерске Србије,  

II -  изводи из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за 
месец који претходи месецу отварања понуда или уговор о ангажовању за 
лице за безбедност и здравље на раду са важећом лиценцом – копија 
лиценце, 
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III - за запослена лица изводи из централног регистра о обавезном 
социјалном осигурању, за месец који претходи месецу отварања понуда а 
за лица по основу уговора о радном ангажовању (уговор о делу, уговор о 
привременим и повременим пословима и др.) фотокопије важећих 
уговора о радном ангажовању (уговор мора бити важећи у тренутку 
подношења понуде);  

3) Доказ: За изведене радове (2015, 2016, 2017. година) понуђач је обавезан да 
достави следеће: 
- Листа референтних радова које је извео Понуђач 
- Уговор о предметном послу или Окончану ситуацију 
- Потврду наручиоца посла о квалитетно изведеном послу 

4) Фотокопија очитаних саобраћајних дозвола за возило или фотокопија уговора 
о закупу за возила 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

2) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

3) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде; 

 
       

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне 
набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку   

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      
 

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
НАЧИН  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДА   
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 
50 са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку:  
 
- Партија 1: зидарски радови, 
- Партија 2: столарски радови,  
- Партија 3: молерски радови,  
- Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
- Партија 5:електричне инсталације  
 
ЈНМВ бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
НАПОМЕНА: Понуђачи могу поднети понуде за све или само за неку од партија. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10:00 
часова последњег дана рока за достављање понуда, односно 05.06.2018. године, 
укључујући и понуде упућене поштом. 
 
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. 
Понуда мора да садржи:    

 Образац понуде 
 Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. Закона за понуђача и за случај 

ангажовања подизвођача 
 доказе понуђача у вези додатних усова из чл. 76. Закона 
 споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке у случају заједничке понуде 
 средство финансијског обезбеђења 
 Изјаву о независној понуди 
 Модел уговора 
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НАПОМЕНА: 

Понуђач мора сваку страницу конкурсне документације и сваки образац да овери 
потписом и печатом. 

НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

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: Факултет безбедности, 
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку:  
 
- Партија 1: зидарски радови, 
- Партија 2: столарски радови,  
- Партија 3: молерски радови,  
- Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
- Партија 5: електричне инсталације  
 
ЈНМВ бр. 05/2018. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
"Допуна понуде за јавну набавку:  
 
- Партија 1: зидарски радови, 
- Партија 2: столарски радови,  
- Партија 3: молерски радови,  
- Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
- Партија 5:електричне инсталације  
 
ЈНМВ бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку: 
 
- Партија 1: зидарски радови, 
- Партија 2: столарски радови,  
- Партија 3: молерски радови,  
- Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
- Партија 5:електричне инсталације  
 
ЈНМВ бр. 05/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку: 
 
- Партија 1: зидарски радови, 
- Партија 2: столарски радови,  
- Партија 3: молерски радови,  
- Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
- Партија 5:електричне инсталације  
 
 ЈНМВ бр. 05/2018 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. 
 
 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
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 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. 
 
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 
тачка 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 у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова . 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
 
Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања у висини аванса са ПДВ-ом. Наручилац исплаћује понуђачу 
авансно 30% од уговорене цене у року од  3  дана од закључења уговора. 

Преосталих 70% уговорене цене наручилац исплаћује у 2 (две) привремене  ситуације 
и по окончаној ситуацији. Плаћање по ситуацијама вршиће се у року од  7  дана од 
дана пријема ситуације. 

Привремене ситуације се достављају Наручиоцу у року од 20 дана за извршене 
радове, а окончана ситуација у року од 10 дана од дана коначног завршетка радова, с 
тим да вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% уговорене цене. 
 
Захтев у погледу рока извршења  радова 
Радови морају бити извршени  у периоду од 09.07.2018. године до 19.08.2018. године 
 
Место обављања радова је   на адреси наручиоца- Факултет безбедности,  Београд, 
ул. Господара Вучића бр. 50 
 
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. 
 
Захтев у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за изведене радове, укључујући уграђени материјал, износи 2 
(две) године рачунајући од дана примопредаје радова.  

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача 
који тече од дана тестирања и пуштања опреме у рад ( Техничког пријема радова). 

 

ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

Изабрани понуђач је дужан: 

Понуђач се обавезује да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 
ризика до њихове пуне вредности и у тренутку закључења уговора достави наручиоцу 
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период 
извођења радова.  

Понуђач је такође дужан да у тренутку закључења уговора достави наручиоцу полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у 
свему према важећим законским прописима.  

Уколико се рок за извођење радова продужи Понуђач је дужан да достави, пре истека 
уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 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. 
 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице траје најмање колико и важење понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
 Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико 
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, 
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 
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финансијског обезбеђења за повраћај авансног  плаћања.  
 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 
да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  
 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач 
се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од уговореног гарантног 
рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 
 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на е-маил адреса: milan.gajic.amg@gmail.com 
или факсом на број. +381 11 6457-685 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.05/2018 
 
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 
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објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
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.  
 
 
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 најнижa понуђенa 
ценa. 
 
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  
 

У случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, допунски 
критеријум је краћи понуђени рок за извршење комплетних радова. 

У случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и истим 
роком за завршетак извршења радова из ове јавне набавке, уговор о јавној набавци ће 
се доделити оном понуђачу који буде понудио дужи гарантни рок за квалитет изведених 
радова. 

Уколико понуде буду изједначене и по критеријуму гарантног рока за квалитет 
изведених радова, допунски критеријум ће бити већа вредност изведених радова.  

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.. 
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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. 
 
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може да одбије 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 да одбије 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.  

Докази могу 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, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказе који се односе на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврсан. 
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НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице,  сходно члану 148. Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља. 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на е-маил dekanat@fb.bg.ac.rs , факсом на број +381 11 6457-685 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 за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана 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  понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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;  
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(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. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавке;.  
(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, или  
 
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, или  

 
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), или 

 
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 ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА:  
 
за ПАРТИЈУ 1:   зидарски радови 
     
Назив и ознака из Општег речника набавке: грађевински радови-45000000 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
I  РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Демонтажа санитарија, wc шоља, лавабоа, писоара ком 18   

2 Обијање старих керамичких плочица на зидовима и подовима 
паковање у џакове и одношење на привремену градилишну 
депонију  m2 247 

  

3 Штемовање зидова и вађење старе вертикалне водоводне 
цеви од подрума до другог спрата  ml 12 

  

4 Штемовање и вађење водоводних цеви хоризонтални развод 
по мокрим чворовоима ком 6 

  

5 Штемовање зида и пода и вађење старе вертикалне 
канализационе цеви од подрума до другог спрата ml 12 

  

6 Штемовање и вађење хоризонталних канализационих цеви по 
мокрим чворовима  ком 6 

  

7 Обијање продужног малтера са зидова мокрих чворова од 
садашње висине керамике 150 cm до нове висине 225 cm 
паковање у џакове и одношење да привремену депонију    m2 59 

  

8 Стругање старих наслага молераја са зидова скупљање шута и 
одлагање на градилишну депонију  m2 54 

  

9 Вађење старих оштећених врата по мокрим чворовима  ком 12   

10 Рушење преградног зида на II спрату канцеларија секретара са 
вађењем врата m2 9,5 

  

11 Рушење постојећег пода у просторији архиве скидање старог 
паркета  и комплетне подлоге  m2 12,5 

  

12 Обијање постојећег бетона кошуљице са пода санитарног 
чвора у приземљу са вађењем затрпаних чучаваца  m2 13 

  

13 Рушење дела преградног зида између оставе и wc кабине у 
мокром чвору на II спрату  m2 3 

  

УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:                                                                       

 
 
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и малтерисање зидова цементним 
малтером у мокрим чворовима где је обијен стари трошни 
малтер на висини од 150 cm до 225 cm  m2 82 

  

2 Набавка материјала и крпљење зидова и попуна шлицева 
цементним малтером на местима где су скинуте керамичке 
плочице и извађена водоводна инсталација m 187 

  

3 Набавка материјала и крпљење подова, израда подлоге за 
хидроизолацију  после скидања керамичких плочица 
цементним малтером   m2 44 
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Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

4 Набавка материјала и крпљење зидова и подова у бетону и 
малтеру после вађења канализационих и водоводних цеви по 
мокрим чворовима  ком 6 

  

5 Набавка материјала и израда нове бетонске подлоге у архиви, 
тампон дебљине 5 cm и лакоармирани бетон дебљине 8 cm MB 
25  m2 12,5 

  

6 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у архиви 
дебљине 4cm као подлога за ламинат  m2 12,5 

  

7 Набавка материјала и бетонирање подлоге после постављања 
хоризонталног канализационог развода у мокром чвору 
приземља  m2 13 

  

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:                                                                                

 
III ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и израда нове хидроизолације на 
подовима мокрих чворова и архиве са холкером висине 10 
cm по ободу зидова са свим предрадњама, произвођач 
изолације  DRAMIN,  SIKA   или слично  m2 70 

  

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:                                                                                  

 
IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала , допрема и уградња зидних керамичких 
плочица домаће производње са фуговањем спојева 
одговарајућом масом висина облагања 225 cm  

m2 215 

  

2 Набавка материјала , допрема и уградња подних  керамичких 
плочица домаће производње са фуговањем спојева 
одговарајућом масом  m2 44 

  

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :                                                                     

 
V ГИПСКАРСКИ РАДОВИ  

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и израда спуштених  плафона у мокрим 
чворовима од влагоотпорних  гипскартонских плоча са 
подконструкцијом, попуном и бандажирањем спојева. Висина 
спуштања 10 д0 30 cm. Ценом обухваћена и денивелација 
плафона m2 58 

  

2 Набавка материјала и израда маски од водоотпорних гипс 
картонских плоча дебљине 12,5 mm у мокрим чворовима око 
вертикала водовода и канализације са подконструкцијом и 
бандажирањем спојева m2 13 

  

3 Набавка материјала и израда преградног зида  дебљине 12 cm 
на II спрату између оставе и мокрог чвора ради формирања 
нове WC кабине зид урадити влагоотпорних  гипскартонских 
плоча са подконструкцијом, двоструко постављене плоче 
дебљине 12,5 mmx2 и попуном  са  бандажирањем спојева. m2 4 
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Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

4 Набавка материјала и израда преградног зида  дебљине 12 cm 
на II спрату канцеларија секретара  ради формирања   
обичним гипскартонских плоча са подконструкцијом, уградња 
термичке изолације, двоструко постављене плоче дебљине 
12,5 mmx2   и  попуном  са  бандажирањем спојева. m2 9,5 

  

5 Набавка материјала и израда маски између мушког и женског 
WC од влагоотпорних  гипскартонских плоча са 
подконструкцијом, попуном и бандажирањем m2 9 

  

6 Набавка материјала и уградња ревизионих отвора / вратанца / 
у зидовима и плафонима ради приступа вентилима и 
ревизијама ком 6 

  

УКУПНО ГИПСКАРСКИ РАДОВИ                                                                           

 
 
VI   ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и уградња ламината  са одговарајућом 
угаоном лајсном по обиму зидова  m2 12,5 

  

2 Набавка материјала и хобловање и лакирање старог класичног 
паркета  m2 35 

  

УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ                                                                                          

 
 
VII РАЗНИ РАДОВИ 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 Скупљање шута , утовар и одвоз на градску депонију   тур 4   
2 Фино чишћење просторија  пауш    
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ                                                                                      

 
         

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

I  РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА                                                     

II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ                                                                              

III ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ                                                              

IV  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ                                                                     

V         ГИПСАРСКИ РАДОВИ                                                                            

VI        ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ                                                                         

VII РАЗНИ РАДОВИ                                                                                    

У К У П Н О  Р А Д О В И                                                             
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Укупна цена без ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извршења радова 
 

у периоду од_________2018. 
године до_____________2018. 
године 

 
Рок за отклањање недостатака по примедбама 
стручног надзорног органа 

 

Гарантни рок за извршене радове и за уграђени 
материјал 
 

 

Гарантни рок за опрему и уређаје 
 

 

 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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за ПАРТИЈУ 2:   столарски радови 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна вредност 
без ПДВ (дин) 

1 Набавка материјала и ампасовање свих врата на мокрим 
чворовима са заменом оштећених шилдова, квака, брава 

ком 11   

2 Набавка материјала и замена опшивних шлог лајсни на 
вратима које буду оштећене приликом скидања старе 
керамике, лајсне као постојеће око 20 %   

м' 41   

3 Набавка нових врата комплет са опшивним лајснама бравама 
квакама за мокре чворове димензије 80X206 цм   

ком 9   

4 Набавка нових врата комплет са опшивним лајснама бравама 
квакама за мокре чворове димензије 90X205 цм и канцеларија 
секретара   

ком 3   

5 Уградња постојећих извађених врата у новоформираној кабини 
WC-а на II спрату 

ком 1   

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:                                                                              

 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  радови на уградњи столарије 45420000 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извршења радова 
 

у периоду од_________2018. 
године до_____________2018. 
године 

 
Рок за отклањање недостатака по примедбама 
стручног надзорног органа 

 

Гарантни рок за извршене радове и за уграђени 
материјал 
 

 

Гарантни рок за опрему и уређаје 
 

 

 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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за ПАРТИЈУ 3:   молерски радови 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  завршни грађевински радови-45400000 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количин
а 

Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 Набавка материјала и глетовање и кречење нових 

спуштених плафона од гипскартонских плоча 
полудисперзијом бојом са свим предрадњама 

м2 58   

2 Набавка материјала и глетовање и  кречење зидова 
изнад керамичарски плочица полудисперзијом бојом са 
свим предрадњама 

м2 96   

3 Набавка материјала и фарбање старих врата лак 
фарбом са свим предрадњама боја као постојећа 
комплет са штоком и шлог лајснама 

ком 21   

4 Набавка материјала и фарбање постојећих фиксних 
рамова од натсветла лак фарбом са свим предрадњама 
боја као постојећа комплет са штоком и шлог лајснама 

м2 16   

5 Набавка материјала и фарбање постојеће металне 
решетке бојом за метал са свим предрадњама / служи за 
вентилацију / у мокром чвору приземља 

м2 10   

6 Набавка материјала , скидање старих наслага  
подкорушених  молераја са зидова и плафона, пукотине 
бандажирати све очишћене флеке наглетовати, а потом 
комплетно глетовање, са кречењем полудисперзијом, 
ходници, степениште и остале просторије 

м2 950   

УКУПНО МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ :                                                           

 

Укупна цена без ПДВ  

Укупна цена са ПДВ  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок извршења радова 
у периоду од_________2018. 
године до_____________2018. 
године 

Рок за отклањање недостатака по примедбама 
стручног надзорног органа 

 

Гарантни рок за извршене радове и за уграђени 
материјал 

 

Гарантни рок за опрему и уређаје  

 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 



39 / 51 

за ПАРТИЈУ 4:   радови радови на водоводу и канализацији 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  водоинсталтерски и санитарни радови-
45330000 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 
 

Набавка материјала , замена постојеће вертикале 
водовода димензије као постојећа,све три етаже са 
потребним главним вентилима по спратовима и осталим 
фитингом по етажама  

ком 3   

2 Набавка материјала , од постојеће вертикале извести 
развод по скици за wc шоље ,лавабое и писоаре цеви су 
пластичне ½ цола са свим потребним фитингом поред 
сваког точећег места предвидети вентил Изнад wc шоље 
предвиђен GEBERIT ниско монтажни водокотлић 

ком 21   

3 Набавка материјала , замена постојеће вертикале 
канализације димензије као постојећа, све три етаже са 
потребним елементима за прикључке хоризонталног 
развода и уградња ревизија  по  етажама  

ком 3   

4 Набавка материјала , од постојеће вертикалне 
канализационе цеви извести хоризонтални развод по 
скици за  wc шоље, лавабое, писоаре и сливнике развод 
урадити од пластичних цеви одговарајућег пресека од 
сваког точећег места   
точећих места  

ком 21   

6 Набавка материјала и уградња нових wc шоља са 
потребном галантеријом / шрафови, гуме поклопне даске  
/ 

ком 8   

7 Набавка и уградња нових лавабоа са потребном 
галантеријом / гибљива црева, сифони славине и остало 
/ као и припадајућом ормарићима  

ком 8   

8   Набавка и уградња нових писоара са потребном 
галантеријом / сифон славина држач /  

ком 5   

9 Набавка и уградња GEBERIT ниско монтажних 
водокотлића са потребном галантеријом / ек вентил, цев 
за воду од прохрома, подне гуме /  

ком 8   

10 Набавка и уградња држача за тоалет папир ком 8   
11 Набавка и допрема пластичних корпи за ђубре у wc 

кабинама и поред лавабоа  
ком 16   

12  Набавка и уградња држача за сапун  ком 8   
13 Набавка и уградња кутија за папир за брисање руку 

поред лавабоа  
ком 8   

14 Набавка и уградња никлованих подних решетки  ком 6   
УКУПНО ВОДОИНСТAЛAТЕРСКИ РAДОВИ :                                                           

 



40 / 51 

 

Укупна цена без ПДВ  

Укупна цена са ПДВ  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок извршења радова 
у периоду од_________2018. 
године до_____________2018. 
године 

Рок за отклањање недостатака по примедбама 
стручног надзорног органа 

 

Гарантни рок за извршене радове и за уграђени 
материјал 

 

Гарантни рок за опрему и уређаје  

 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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за ПАРТИЈУ 5:   електричне инсталације 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  радови на увођењу електричне 
инсталације-45310000 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Поз ВРСТА РАДОВА 
Јед. 
мере 

количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ (дин.) 

Укупна 
вредност без 

ПДВ (дин) 
1 Набавка материјала , израда нове електоинсталације у 

мокрим чворовима.  Од постојеће разводне кутије 
развести нови развод,  Вертикалне каблове 3x1,5 до 
прекидача укопати у зид а хоризонталне до лед расвете 
провући кроз спуштени плафон,  развод за шуко 
утичнице такође укопати у зид кабал 3x2,5 Ценом 
обухваћен сав материјал ,рад И шуко утичнице И 
прекидачи  
ПРИЗЕМЉЕ 

1. сијаличних места    8 ком  
ПРВИ СПРAТ 

  сијаличних места  12 ком  
ДРУГИ СПРAТ  

1) сијаличних места   10 ком  
УКУПНО  

ком 30   

2 Набавка и уградња малих бојлера од 5 литара 
високомонтажни са  припадајућом  славином и 
прохромским цевима 

ком 8   

3 Набавка и уградња сензорског електро сушача за руке  ком 8   
4 Набавка и уградња ЛЕД расвете уградни панели у 

плафон 30x30 снаге 24wати  
ком 18   

5 Набавка материјала . У постојећем главном разводном 
орману извршити: 

Уградња гребенастог прекидача 4G 160-10-U 
3.ком.- комплет лимитатора 100А 
5.ком. бакарних сабирница 15x 4мм 
 

Најмање пет целих места на бројачу, оверено у години у 
којој се прикључује на ел. Мрежу примењеним за систем 
даљинског очитавања и управљања потрошњом 
Активне енергије 3x400/230V,10-100A 
6 ком. – комплет лимитатора 63А 
6 ком. – комплет лимитатора 40А 

ком 1   

6 Набавка , испорука и полагање напојних каблова од гро 
ормана до помоћних разводних ормана. 
Кабл се полаже у постојећим каналицама. 
PP00 – Y5x10mm2 

м 30   

7 Набавка , испорука и монтажа станске разводне табле од 
пластике или пластифицираног лима у заштити IP30, са 
комплетном опремом повеаном материјалом: 
RT- за 36 осигурача 
1ком. четворополна заштитна склопка FID 63A, 0,5A 
1ком.- једнополног аутоматског осигурача 6А 
4 ком. – једнополног аутоматског осигурача 10А 
27 ком. – једнополног аутоматског осигурача 16А 
Комплет са типским сабирницама, носачима сабирница, 
натписним плочицама и осталим ситним материјалом. 

ком 4   

8 Набавка , испорука материјала, полагање у каналицама 
по зиду за напајање клима уређајаод одговарајуће 
разводне табле до климе у одговарајућој просторији. 
PP-Y3x2,5mm2 

м 720   

9 Набавка,испорука и монтажа каналица POK 18X18mm м 250   
10 Набавка , испорука и монтажа каналица POK 25X25mm м 150   
11 Набавка , испорука и монтажа шуко прикључница за 

монтажу на зид 
ком 40   

12 Остали ситан неспецифициран материјал пауш.    
УКУПНО ЕЛЕКТРОРAДОВИ                                                                                  
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Укупна цена без ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извршења радова 
 

у периоду од_________2018. 
године до_____________2018. 
године 

 
Рок за отклањање недостатака по примедбама 
стручног надзорног органа 

 

 
Гарантни рок за извршене радове и за уграђени 
материјал 
 

 

 
Гарантни рок за опрему и уређаје  

 

 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 

 
 
НАПОМЕНА: 
 
У техничким спецификацијама, код описа појединих ставки, свуда где је због 
прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног 
произвођача, подразумева се израз "или одговарајуће". 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен између: 
 
Факултета безбедности, Универзитета у Београду, Београд, ул. Господара Вучића 
бр. 50, кога заступа декан проф. др  Ивица Радовић (у даљем тексту: Наручилац)  

 
ПИБ: 101732084 
Матични број: 07061609 
Бр. рачуна: -------------------------код-----------------------------банке 

 
и 
 ________________________ , седиште_______________________, кога заступа  

директор  ______________________ (у даљем тексту: Понуђач)  
 
(у случају да понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе податке за подизвођача) 
 
(у случају подношења заједничке понуде навести податке за сваког члана групе 
понуђача) 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник 
РС”,бр.124/12, бр. 14/15, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности, 
чији је предмет набавка радова - зидарски радови, столарски радови, молерски 
радови, радови на водоводу и канализацији, електричне инсталације, 
дефинисани по партијама  бр.-----/2018 

 
 да је Понуђач доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем: ____  

од _________, која се налази у прилогу и саставни је део Уговора. 
 да је Наручилац у складу са Законом донео Одлуку о додели уговора бр._____   

од ___________   2017.год.  
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора су радови: зидарски радови, столарски радови, молерски радови, 
радови на водоводу и канализацији, електричне инсталације, дефинисани по партијама 
 
у складу са захтевима Наручиоца из конкурсне документације и прихваћене понуде 
Понуђача бр. _____________ од ________________ године, који су саставни део овог 
Уговора.          (понуђачи не попуњавају) 
 

 
Члан 3. 

 
Понуђач ће  поверити подизвођачу следеће радове --------------------------------------------- 
________________________________________________________________________ 
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је 
_________________________________________________________________  
(попуњава понуђач у случају обављања  радова преко подизвођача) 
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У случају да радове обавља група понуђача саставни део овог уговора је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. (у случају заједничке понуде) 
 

 
Члан 4 .    

Понуђач се обавезује да радове изведе у периоду од 09.07.2018. године до 19.08.2018. 
године. 
 
Понуђач  се обавезује да сачини динамику извођења радова пре почетка извођења 
радова, уз сагласност Наручиоца. 
 
Диманика извођења радова чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 5. 
Место извршења радова је седиште наручиоца-Факултет безбедности Београд, ул. 
Господара Вучића бр. 50. 

 
Члан 6. 

 
Понуђач се обавезује да: 
 

1. достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача радова; 
2. одговорном извођачу радова обезбеди документацију на основу које се радови 

извшавају; 
3. да обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење 

складиштења својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцу, 

4. да се строго придржава мера из области безбедности и здравља на раду и 
противпожарне заштите; 

5. да омогући вршење стручног надзора ; 
6. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област; 
7. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење 
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 
инсталација или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова; 

8. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 

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

10. да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала, набављене 
опреме, уређаја и инсталација. 

 
Члан 7 . 

 
Понуђач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају 
ванредних догађаја и околности који се нису могли предвитети у време закључења 
уговора као што су:  

- мере државних органа 
- околности које нису биле предвиђењене техничком документацијом и др. 
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Понуђач је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужењем 
рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја и околности. 
 
Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписује се у 
грађевинску књигу. 
 
Понуђач има право на продужење рока за извођење радова и у случају задоцњења 
Наручиоца у испуњавању обавеза  као што је увођење у посао, плаћање по 
привременим ситуацијама и др. и то за онолико дана колико је трајало задоцњење. 
 

Члан 8. 
 
Наручилац одређује лице које ће спровести стручни надзор над извођењем радова. 
 
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се извођење радова врши према одобрењу 
за извођење, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену 
прописа, страндарда и техничких норматива, проверу да ли постоје докази о квалитету 
материјала, опреме, уређаја и инсталација које се уграђују, давање упутства Понуђачу 
и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 
 
Стручни надзор се обезбеђује од почетка извођења радова, у складу са законом и 
траје до завршетка радова. 

Сва запажања у току вршења стручног надзора надзорни орган уписује у грађевински 
дневник, потписује и оверава печатом, у складу са прописом којим се уређује садржина 
и начин вођења грађевинског дневника. 

 
Понуђач се обавезује да отклони недостатке  у року од -------(------) дана од дана 
достављања примедби стручног надзорног органа. (попуњава понуђач) 
 
Уколико Понуђач  не поступи по примедбама стручног надзорног органа,  Наручилац ће 
радове поверити другом извођачу на терет Понуђача. 
 
 

Члан 9. 
 

Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив.  
 
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса 
са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. 
 
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 
финансијског обезбеђења за повраћај авансног  плаћања.  
 
Наручилац  исплаћује понуђачу авансно 30% од уговорене цене у року од  3  дана од 
закључења уговора. 

Преосталих 70% уговорене цене наручилац исплаћује у 2 (две) привремене  ситуације 
и по окончаној ситуацији. Плаћање по ситуацијама вршиће се у року од  7  дана од 
дана пријема ситуације. 



46 / 51 

Привремене ситуације се достављају Наручиоцу у року од 20 дана за извршене 
радове, а окончана ситуација у року од 10 дана од дана коначног завршетка радова, с 
тим да вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% уговорене цене. 
 
 

Члан 10 . 
 
Понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од ------------------- динара, која 
мора бити неопозива, безусловна,  наплатива на први позив и без приговора, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  
(попуњава наручилац). 
 

Члан 11. 
 

Понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  радова преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на износ од------------------ динара, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, са роком важности 
који је 30 (тридесет)дана дужи од уговореног гарантног рока.. (попуњава наручилац). 
 

Члан 12.  
Уговорена цена радова је за партију 1:______________________ динара без ПДВ-а.  
(наручилац попуњава) 
 
Уговорена цена радова је за партију 2:______________________ динара без ПДВ-а.  
(наручилац попуњава) 
 
Уговорена цена радова је за партију 3:______________________ динара без ПДВ-а.  
(наручилац попуњава) 
 
Уговорена цена радова је за партију 4:______________________ динара без ПДВ-а.  
(наручилац попуњава) 
 
Уговорена цена радова је за партију 5:______________________ динара без ПДВ-а.  
(наручилац попуњава) 
 
Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног 
материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, трошкове организације 
градилишта и све остале зависне трошкове које понуђач има у реализацији уговорних 
обавеза. 
 
Уговорена цена радова је фиксна и не може се мењати услед повећања цена 
елемената на основу којих је одређена. 
 
 
Уговорену цену Наручилац ће уплатити Понуђачу на  рачун број 
______________________________ који се води код _________________. 
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Члан 13 . 

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу 
количине извршених радова, цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл. 

Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у привременој 
ситуацији или окончаној ситуацији, дужан је да у уговореном року исплати неоспорену 
вредност радова. 

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова, Наручилац је дужан да обавести 
Понуђача у року од пет дана од дана пријема ситуације. Уколико у том року не 
обавести Извођача, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове. 

 
Члан 14. 

Понуђач се обавезује да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 
ризика до њихове пуне вредности и у тренутку закључења уговора достави наручиоцу 
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период 
извођења радова.  

Понуђач је такође дужан да у тренутку закључења уговора достави наручиоцу полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у 
свему према важећим законским прописима.  

Уколико се рок за извођење радова продужи Понуђач је дужан да достави, пре истека 
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Члан 15. 
Уколико Понуђач не заврши радове у уговореном року, а под условом да до кашњења 
није дошло кривицом Наручиоца нити услед ванредних околности, дужан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене цене без ПДВ-а за сваки 
дан закашњења. Укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Понуђача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Ако је Наручилац због 
закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету може захтевати 
од Понуђача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне.  

Члан 16 . 

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал износи __________ (______) 
година, рачунајући од дана примопредаје радова. (попуњава понуђач) 

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача 
који тече од дана тестирања и пуштања опреме у рад ( Техничког пријема радова). 

Понуђач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, 
опрему, уређаје и инсталације. 

Члан 17. 

Ако Понуђач својом кривицом не изврши уговорене радове у року  и на начин како је 
предвиђено овим Уговором, Наручилац има право да за радове који су предмет овог 
уговора ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење 
посла. Понуђач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету. 

Ако Понуђач не отклони грешке у гарантном року, Наручилац има право да реализује 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
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Члан 18 . 

Понуђач о завршетку радова обавештава Наручиоца и стучни надзорни орган, а дан 
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од  7 (седам) дана од 
завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чини представник стручног надзорног органа и 
представници Наручиоца и Понуђача. 

Комисија саставља записник о примопредаји радова. 

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за 
извођење радова, са инвестиционо-техничком докумантацијом и стандардима који се 
односе на поједине врсте радова, материјала, опреме и инсталације. 

Понуђач је дужан да без одлагања отклони недостатке које утврди комисија приликом 
примопредаје радова. У случају да Понуђач не отклони недостатке, Наручилац ће 
ангажовати другог извођача на терет Понуђача. 

Члан 19.  
На питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи. 

Члан 20. 
Уговор престаје да важи извршењем уговорних обавеза, као и у следећим случајевима: 

-споразумом уговорних страна у писаној форми; 

-једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају неизвршавања уговорних 
обавеза, са отказним роком од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о 
једностраном раскиду. Обавештење мора да садржи основ за раскид уговора.   
 
-Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у случају:  
 

- уколико Понуђач, имајући у виду динамику извођења радова касни са 
извођењем радова, као и ако не изводи радове у складу са инвестиционо-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 
радова;   

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди, а Понуђач није поступио по примедбама 
стручног надзорног органа;   

- у другим случајевима предвиђеним законом и овим уговором. 

У случају раскида уговора Понуђач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну 
по предметном уговору до дана раскида уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Члан 21 . 
Уговорне стране су сагласне да све спорове реше споразумно. 

Члан 22 . 

У случају спора надлежан је суд у Београду. 
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Члан 23. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два)  за Понуђача а 4 
(четири) за Наручиоца. 

 
 
 
 

 
За ПОНУЂАЧА                   За НАРУЧИОЦА           

 
__________________________  _______________________________ 
         
НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора. Наручилац задржава право измене елемената модела овог 
Уговора у зависности од изабране понуде, а понуђач потписивањем модела уговора то 
прихвата. У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом 
уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача сви чланови групе понуђача 
равноправно, или члан групе кога овласте остали учесници заједничке понуде 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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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 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 

 
 Милан Гајић 


