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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15 у даљем тексту, Закона),  члана 2. Правилника о обавезним елментима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  
(,,Сл.гласник РС“, бр.  2167/2013),  Одлуке о покретању поступка ЈНМВ  број 1/2016, 
деловодни број: 12/6, Решења о именовању комисије , деловодни  број: 7/4 припремљена 
је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вредности „Грађевински радови на 
санацији, реконструкцији и адаптацији радионица у радионички 
сервисни центар за потребе Иновационог центра Технолошко-

металуршког факултета у Београду д.о.о 
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I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском 
језику.  

1.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  

 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним 
набавкама што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као 
и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, 
потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.  
Понуда мора обавезно да садржи : 
а) попуњен и оверен образац понуде 
б) попуњен, потписан и оверен образац структуре цене и осталих 
комерцијалних услова 
в) попуњен, потписан и оверен образац техничке спецификације 
г) попуњен, потписан и оверен модел уговора 
д) попуњен, потписан и оверен образац о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке у складу са чл.75.,76. ЗЈН 
ђ) доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
у складу са чл.75.став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама 
е) доказе о испуњености додатних услова из чл. 76. став 2. Закона о јавним 
набавкама 
ж) образац изјаве о независној понуди 
з) образац трошкова припреме понуде 
Уколико понуда не садржи набројано под а,б,в,г,д,ђ,е,ж и з биће одбијена као 
неприхватљива. 
Понуђач обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава 
читко штампаним словима. Попуњени обрасци треба да буду потписани од 
стране овлашћеног лица и оверни печатом. Модел Уговора потребно је 
попунити и оверити од стране овлашћеног лица понуђача, чиме се потврђује 
прихватање елемената уговора.   

 

1.3. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, 
само пре истека рока за подношење понуда. 

Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена 
понуде” или “Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 1/2016 за  
„Грађевински радови на санацији, реконструкцији и адаптацији радионица у 
радионички сервисни центар, за потребе Иновационог центра Технолошко-
металуршког факултета у Београду д.о.о 
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1.4.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 
релевантне јединичне цене.   
 

 

1.5.ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће 
понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним 
набавкама. 
 

  

1.6.ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте 
буџетске године. 
 
 

 

1.7.АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама које нису предвиђене Конкурсном документацијом, 
нису дозвољене.  

 

1.8. КРИТЕРИЈУМ 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена. 
У случају да има понуда са истом ценом, предност има понуда од Понуђача са 
већим пословним приходом. 
 

1.9.   ВАЛУТА 
 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима.   
 

1.10. ЦЕНА 

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и 
мора бити фиксна тј. не може се мењати. 
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У понуди је неопходно дати цену за сваку фазу предвиђених радова и 
изразити је нумерички и текстуално. 
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 
 
 

1.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 Плаћање   авансно 20%, према попуњеном моделу уговора из прилога, 
остатак након примопредаје радова. 
 

1.12. РОКОВИ 
Рок за извршење свих предвиђених радова: највише до 90 радних дана од 
дана потписивања уговора. Понуђач је у обавези да за сваку наведену ставку 
радове изведе сагласно року који је дао у понуди, а која је саставни део 
оцене квалитета понуде на тендеру. Случај непоштовања гарантованих 
рокова за сваку фазу извођења радова биће уговором посебно дефинисан. 
 
  

1.13. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА: 
 
 ОПШТИ  УСЛОВИ  за извођење грађевинских радова 
───────────────────────────────── 
 
Цена коју понуди извођач за радове из овог елабората сматра се комплетном, 
продајном, калкулисаном тачно према описима предмерских позиција, према 
општим условима за сваку нормативну групу радова, према грађевинским 
нормативима, припадајућим стандардима и важећим техничким прописима. 
 
Начин и детаљи обрачуна наведени уз предмерске позиције, имају обавезну 
предност примене, без обзира да ли се слажу са важећим нормативним 
одредницама. 
 
Детаљни начин обрачунавања (ако није одређен предмерском позицијом), описи 
радова и услови извршења, све припадајуће активности (припремни, помоћни, 
пратећи, услужни, завршни и др.радови, поред основног) обавезни су и без 
посебних напомена, важе тачно како су одређени следећим нормама: 
 
1.НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ изд.Грађевинска 
књига, Београд 1994 год. 
2.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ изд. 
 
Начин и детаљи обрачуна по овим нормативима нису увек једнозначно одређени. 
Као обавезан одређује се начин обрачуна према нормативу ГН (нормативи под 
тачком 1.). Начин обрачуна према ТУ (под тачком 2.) примењује се изузетно и само 
ако је уз одређене предмерске позиције посебно захтеван. 
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Општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови уз поједине 
нормативне групе из овог елабората, нормативи и технички прописи обавезују 
извођача код свих позиција предметне групе радова, без обзира да ли је то у опису 
посебно наглашено. 
 
Без посебних напомена у тексту предмерске позиције увек су урачунати у цену: 
 
-Сви редом набројани (или наведени) радови, поступци и сав материјал потребан за 
извођење. са уграђеним свим пореским обавезама, рачунатим по важећем закону и 
прописима(ПДВ). 
-Набавка и достава на градилиште свог потребног материјала. 
-Размеравање, снимање и преношење мера за потребе радова. 
-Премеравања, снимања на лицу места и калкулације за потребе набавке 
материјала. 
-Представљање резултата ових калкулација инвеститору или надзорној служби на 
њихов захтев. 
-Консултације са пројектантом или аутором објекта у погледу набавке материјала 
или извођења специфичних радова, (ово се нарочито односи на позиције код којих 
је наглашено као посебна обавеза извођача), такође и код позиција где током 
пројектовања није било могуће ближе прецизирати квалитет материјала или начин 
рада (ако се сматра ставком од већег утицаја на јединичну цену, може се извршити 
још у току обраде понуде, а обавезно у току технолошке припреме). 
-Сав потребан хоризонтални и вертикални транспорт до радног места. 
-Сви припремни, помоћни, пратећи, услужни и завршни радови предвиђени горе 
наведеним нормативима и општим условима уз сваку нормативну групу радова, 
укључујући и материјал. 
-Све радне скеле потребне за извршење радова, изузев фасадних скела које су 
обрачунате посебно. 
-Чишћење радног места по завршеном или прекинутом послу, и одношење шута 
ван градилишта, ако за дату позицију није посебно предвиђено (шут који настаје 
нормалним радом, ако су у питању радови на рушењу и демонтажи, одвоз шута ће 
бити наглашен или обрачунат посебно), као и чишћење и одвоз шута одмах по 
издавању налога од стране инвеститора (надзорне службе). 
-Потпуна заштита од оштећења свих затечених или раније извршених радова, 
инсталација и ентеријерских елемената и обрада. 
-Сва нормативна повећања радног времена произашла из отежаних услова рада. 
-Премеравања, снимања и калкулације за потребе обрачуна које инвеститор може 
захтевати у било којој фази радова. 
 
Све ове ставке урачунате су и у предрачунске цене, које су формиране 
пројектантски и приближно, за услове пословања на локалном тржишту. 
 
Специфични захтеви које извођач током извођења радова мора испунити, а који 
морају бити у потпуности обухваћени предрачунском ценом су:  
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 Сав употребљени материјал мора бити квалитета који је предвиђен у опису 
и у пројекту, обавезно потврђен атестима. 

 Атесте обезбеђује извођач и саставни су део градилишне документације која 
остаје код инвеститора. Радови морају бити обављени тачно према 
припремљеном извођачком пројекту и према ставкама из припадајућих 
норми. 

 Ако извођач извесне радове обави квалитатом или материјалом који не 
задовољава, дужан је на захтев инвеститора да изврши поправке, о свом 
трошку, у наложеном року. Ако су радови изведени побољшаним 
квалитетом,инвеститор није обавезан да надокнади цену, ако ово није 
регулисано пре извршења. 

 Инвеститор (надзорна служба) има право да захтева све врсте провера 
радова и материјала у било којој фази, ако се покаже сумња у квалитет. За 
овај случај формира се комисија са представницима обе стране, по потреби 
појачана неутралним стручним лицем или специјализованом организацијом. 
Трошкови провера распоређују се према исказаним резултатима, или 
договорно (према закону о облигационим односима). 

 Евентуалне накнадне и непредвиђене радове или измене у раду и 
материјалу, извођач мора најавити пре извршења. У овом случају извођач је 
обавезан да формира допунске понуде и уговоре, а на захтев инвеститора да 
изврши и анализе цена и то према горе наведеним нормативима. Све измене 
извођач и инвеститор обавезни су да поднесу на сагласност и оверу 
пројектанту. 

 Тешке цевне и дрвене скеле (фасадне, конзолне и сл.) или скеле посебних 
конструкција (на пр: висеће фасадне, потпоре за рушења и сл.) потребне за 
извршење појединих радова посебно су урачунате уз фасадерске или 
припремне радове или су распоређене уз одговарајуће позиције рушења. 

 Одвоз шута и чишћење радног места извођач је дужан да изврши одмах по 
издатом налогу од стране инвеститора (надзорне службе). Овакав налог 
може уследити у било које време, у циљу спречавања гомилања шута у 
објекту, запречавања градилишта или заштите ранијих радова. 

 Извођач је обавезан да у сагласности са инвеститором (ако за то постоје 
услови) оформи привремену градилишну депонију. За радове који произоде 
шут позиције су обично калкулисане са одношењем само на градилишну 
депонију, а посебно одвоз са градилишне на сталну депонију. Овај поступак 
није обавезан (ако је лакши директан превоз на сталну депонију), и ако се 
извршава без утицаја на цену. 

 Сав демонтирани материјал и шут припадају инвеститору, није дозвољено 
коришћење или отуђење без договора са надзорном службом. 

 Припремни радови на формирању градилишта, обезбеђењу и снабдевању 
градилишта разним ресурсима као и технолошка припрема градње не 
спадају у овај елаборат одн. не вреднују се посебним позицијама радова. 

 Сав материјал, радове и цело градилиште дужан је да чува извођач о свом 
трошку, све до предаје објекта инвеститору. 
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 Извођач је дужан да се током рада придржава свих законских, општих, 
посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ. 

 Извођач је дужан да направи пројекат изведеног стања. 
 
 
ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ,РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 
АДАПТАЦИЈИ РАДИОНИЦА У РАДИОНИЧКО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР, 
(Спецификација понуде). 

КРАТАК ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 

Постојеће просторије старих радионица, које су сада ван употребе, су у 
врло лошем стању. Конструктивна оштећења нису уочљива, али је евидентна 
влага на делу таваница и зидова. Влага на таваници је лоцирана у делу 
вентилационе кућице, где је евидентно продирање воде кроз саму кућицу, као 
и кроз спојеве зидова кућице и зидова радионице. Влага на зидовима је 
посебно изражена на укопаном делу према плацу Машинског факултета и 
према силазној рампи амфитеатра. Сва постојећа метална браварија, посебно 
прозори, је пропала, кородирала, са нефункционалним оковом. Електро 
инсталације су ван функције, једино је реална предпоставка да је главни 
напојни кабл који улази у неупотребљив разводни орман, исправан.  
 Предвиђеним радовима се планира елиминисање влаге и довођење 
унутрашњости радионица у функционално стање.   
 Елиминисање влаге се предвиђа израдом дренаже иза укопаног бочног 
зида према плацу машинског факултета и дуж задњег зида радионица према 
рампи. Дренажа иза укопаног зида се ради тунелски, испод постојећег 
коловоза за прилаз паркинзима Машинског и Грађевинског факултета, кроз 
отворе који се пробијају у постојећем бочном зиду од опеке дебљине 45 цм. 
Постојећи коловоз се при ископу подухвата челичним подупирачима, који 
остају трајно заробљени по завршетку радова.      
 Довођење унутрашњости радионица у трајно функционално стање се 
предвиђа израдом нових електро инсталација осветљења и утичница од 
постојећег прикључка, заменом комплетне браварије (врата и прозора) 
алуминијумским, рушењем вентилационе кућице, бетонирањем и 
изоловањем отвора у таваници који остаје након рушења кућице, обијањем 
пропалог малтера са зидова, комплетним малтерисањем зидова и таванице, 
оспособљавањем постојећег санитарног чвора, облагањем подова и  сокли 
керамичким плочицама, као и бојењем зидова и таваница дисперзионим 
бојама уз потребну припрему, укључујући и трајну заштиту од продора влаге. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

Пројектна документација 

1. Израда пројектних решења санације зидова 
и темеља са заштитом од подземних вода 
на основу стања утврђеног током грађења 
и презентација истих у виду пројекта овереног  
од стране пројектаната са одговарајућом  
лиценцом (316). 
Обрачун по урађеном пројекту. 
kом 1 x 

2. Израда електро пројекта осветљења и 
утичница. 
Обрачун по урађеном пројекту. 
kом 1 x 

3. Израда пројекта изведеног стања по завршетку радова 
Обрачун по урађеном пројекту. 
kом 1 x 

 
  Дренажа 
 

4. Распремање просторија са изношењем 
нагомиланих ствари, утовар у возило и 
одвоз на градску депонију удаљену до 20 км. 
Обрачунава се паушално. 
Паушално 

5. Пробијање отвора у бочном зиду од опеке 
дебљине 45 цм, димензија 80 сa 200 цм, 
за прилаз земљишту иза зида у коме 
ће се радити дренажа. 
Комплет са изношењем разбијеног 
материјала из просторија, утоваром 
у возило и одвозом на градску депонију  
удаљену до 20 км. 
Обрачун по комаду отвора, према горњем 
опису. 
kом 4 x 

6. Рушење вентилационе кућице изнад нивоа 
таванице радионице, према силазној рампи 
за амфитеатар. Комплет са уклањањем крова, 
зидова и темеља, утоваром и одвозом 
разбијеног материјала на градску депонију  
удаљену до 20 км. Приближне димензије  
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кућице у основи 1,0 са  4,0 м’, висина око 1 м’. 
Обрачунава се паушално. 
Паушално 

7. Рушење асфалтног застора поред спољног 
зида радионица, дуж силазне рампе према 
амфитеатру. Руши се трака ширине 1,0 м' 
ради ископа за дренажу. Комплет са утоваром  
разбијеног материјала  у возило и одвозом на  
градску депонију удаљену до 20 км. 
Обрачун по м2  
м2 10 x 

8. Пробијанје отвора приближних димензија  
30 са 30 цм у спољном армирано бетонском 
зиду угљаре за пролаз уливне цеви дренаже 
у постојећу дубоку канализацију угљаре. 
Обрачун по комаду. 
kом 1 x 

9. Ископ земље за израду дренаже иза бочног  
зида од опеке према плацу Машинског факултета. 

            Ископ се ради тунелски, кроз предходно  
пробијене отворе у зиду од опеке, испод постојећег  
коловоза приступне саобраћајнице паркинзима 

 Машинског и Грађевинског факултета. 
 Ископана земља се износи кроз просторије 
 радионице и одлаже на привремену депонију 
 у дворишту. 
 Обрачун по м3 ископаног материјала. 
 м3  23,75 x 

10. Израда, монтажа и демонтажа дрвене 
подграде за подухватање таванице и  
вертикалних површина ископа дрвеном  
грађом при ископу. Грађа остаје трајно 
заробљена након завршетка дренаже и 
запуњавања ископа. 
Обрачун по м2 постављене подграде. 
м2 33,25 x 

11. Подухватање горње подграде челичним 
подупирачима који остају трајно заробљени 
након завршетка дренаже и 
запуњавања ископа. 
Обрачун по комаду подупирача. 
kом 10 x 

12. Ископ земље за израду дренаже поред задњег  
зида према рампи за прилаз амфитеатру. 

            Ископ се ради у рову максималне дубине до  
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4 м', под заштитом подграде која се обрачунава  
посебно. ископана земља се одлаже у на  
привремену депонију у близини рова. 

 Обрачун по м3 ископаног материјала. 
 м3 35,00  x 

13. Израда, монтажа и демонтажа дрвене 
подграде током извођења радова на 
дренажи. 
Обрачун по м2 постављене подграде. 
м2  35,00 x 

14. Ручни утовар у возило, одвоз и истовар 
ископаног материјала на градску депонију 
удаљену до 20 км. 
Обрачун по м3. 
м3 60,00 x 

15. Бетонирање подлоге дренаже – „тајаче“ 
од неармираног бетона МБ 20 дебљине 10 цм, 
ширине једнаке ширини ископаног рова, са  
горњом површином у паду кои прати пад 
дренаже. 
Обрачун по м2. 
м2 23,00 x 

16. Израда дренаже од дренажних цеви 100 мм 
постављених преко бетонске подлоге – „тајаче“. 
Обрачун по м'. 
м'  23,00 x 

17. Повезивање дренаже са постојећим шахтом 
у „угљари“ ПВЦ канализационим цевима 
Фи 100 мм дужине око 3 м', комлет са  
зидарском обрадом продора кроз зид 
„угљаре“. 
Обрачунава се паушално, према горњем опису. 
Паушално 

18. Запуњавање доњег дела рова након израде  
дренаже дренажном испуном од гранулисаног 
шљунка. 
Обрачун по м3. 
м3 13,50 x 

19. Запуњавање горњег дела рова материјалом  
из ископа. 
Обрачун по м3. 
м3 21,50 x 

20. Запуњавање ископаног простора иза бочног 
зида према плацу Машинског факултета 
дренажном испуном од гранулисаног 
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шљунка, након постављања дренаже. 
Комплет са ручним уношењем шљунка 
кроз простор радионице и подбијањем  
испод горње подграде. 
Обрачун по м3. 
м3 23,75 x 

21. Зазиђивање пробијених отвора у зидовима 
80 са 200 цм са зидом од опеке или сипорекса 
 дебљине 12 цм, са постављањем комби плоча 
дебљине 5 цм према шњунку. 
Обрачун по комаду отвора, комплет према 
горњем опису. 
kом 4 x 

22. Асфалтирање срушеног дела коловоза 
силазне рампе према амфитеатру након  
завршетка дренаже и насипа изнад. 
Обрачун по м2. 
м2 13,50 x 

23. Репарација оштећеног асфалтног дела  
коловоза изнад простора радионица 
са уклањањем оштећеног коловоза и 
асфалтирањем. 
Обрачун по м2. 
м2 6,50 x 

24. Бетонирање отвора у таваници који остаје 
након рушења вентилационе кућице 
бетоном МБ 20 са одговарајућом арматуром, 
хидроизолацијом и затварањем отвора у 
зиду. 
Обрачунава се паушално, према горњем опису. 
паушално 

25. Разбијање бетонског пода дебљине 45 цм, 
површине 2 м2. 
Обрачун по комаду, комплет са изношењем 
и одвозом разбијеног материјала на депонију. 
ком 1 x 

 
   Довођење унутрашњости радионица у трајно функционално стање 
 

26. Обијање малтера са зидова, са ручним  
извлачењем разбијеног материјала кроз  
степениште и врата и одлагањем на 
привремену депонију у близини. 
Обрачун по м2 обијеног и 
изнесеног материјала. 
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м2   225,0 x  
27. Хидроизолација зидова 

хидроизолационом масом.  
 м2   225,0 x  

28. Малтерисање зидова продужним малтером. 
 Обрачун по м2 омалтерисане површине. 
 м2   225,0 x   

29. Облагање подова и сокле керамичким  
плочицама на лепку. 
Обрачун по м2 
м2 75,0 x      

30. Израда спуштеног плафона од гипс картон 
 плоча дебљине 9,5 мм на подконструкцији 
 са изолацијом од меког тервола 10 цм. 

Обрачун по м2 
м2 75,0 x     

31. Бојење зидова и таваница дисперзионом 
 бојом са глетовањем. 

Обрачун по м2 
м2 300,0 x   

32. Замена постојећих двокрилних улазних  
врата, новим, алуминијумским. 
(Димензија 167x189) 

 Обрачун по комаду 
 ком 1  x 

33. Замена постојећих једнокрилних 
унутрашњих врата, новим, алуминијумским. 

 Обрачун по комаду 
- Димензија 102x196 

 ком 1  x 
- Димензија   97x204 
 ком 1  x 

  33. Замена постојећих металних  
прозора новим, алуминијумским. 

 Обрачун по комаду 
 ком 4  x 

34.    Постављање металних заштитних решетки 
на прозорима према амфитеатру. Решетке 
су од арматурне мреже „12“ – стице, у  
одговарајућем раму. Комплет са заштитом 
антикорозионом бојом и завршним бојењем 
покривном бојом у тому по избору. 
Обрачун по комаду, према горњем опису. 
- Димензија 137x85 
ком 4  x 
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35.    Малтерисање спољне површине оштећеног 
потпорног  зида  продужним малтером. 
Комплет са предходним обијањем, чишћењем 
и прањем површина, постављањем арматурне 
мреже са анкеровањем арматурним анкерима 
и постављањем рабиц плетива. 

 Обрачун по м2 омалтерисане површине 
 према горњем опису. 
 м2   25,0 x   

 
Санитарни чвор 

36. Израда нове инсталације водовода од 
        ПВЦ цеви са фазонским комадима, 
        вентилима и фитингом. 
       Обрачунава се паушално 
        паушално 

37. Израда нове инсталације канализације 
        За туш и умиваоник од ПВЦ цеви са  
        фазонским комадима и фитингом. 
        Обрачунава се паушално 
        паушално 

 
38. Набавка и уградња санитарија 

- WC шоља са водокотличем   ком 1  
- Умиваоник   ком 1 
- Бојлер 80 литара  ком 1 
- ЕК вентил   ком 1 
- Славина за умиваоник  ком 1 
- Туш када    ком 1 
- Славина за туш   ком 1 
- Огледало    ком 1 
- Ситни елементи   ком 5 
 

Инсталације осветљења и прикључница
  
39.    Пред простор 
39.1. Набавка и монтажа плафонских 
         светиљки са по две флуо цеви    
         ком 2 
39.2. Набавка и монтажа зидне светиљке  - 
         плафонска ПА 15   
         ком 1 
39.3. Набавка и монтажа електричног   
         бојлера 2,5 кW     
          ком 1 
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39.4.  Набавка и монтажа монофазних   
          утичница 16 А  250 В    
           ком 1 
39.5.  Набавка кабла и израда инсталације 
          за напајње две светиљке са по две  
          флуо цев и једне плафонске зидне 
          светиљке, ка ПП-Y 3x1,5 мм2  
          м 80 
39.6.  Набавка кабла за израду електро 
          инсталације бојлера и монофазне 
          прикључнице, кабл ПП-Y 3x2,5м2  
            м 35            
40.     Радионица 1 
40.1.  Набавка и монтажа плафонских 
          светиљки са по две флуо цеви    
          ком 3 
40.2.   Набавка и монтажа монофазних 
           утичница 16 А  250 В    
           ком 4 
40.3.   Набавка кабла и израда инсталације  
         за напајње три светиљке са по две  
          флуо цеви,  
          кабл ПП-Y 3x1,5 мм2    
          м 50 
40.4.  Набавка кабла за четири монофазне 
          прикључнице, кабл ПП-Y 3x2,5м2  
          м 70 
40.5.  Набавка и уградња трофазних 
          утичница, 16А  500 В                                      
          ком 2 
40.6.  Набавка кабла за инсталацију две 
         трофазне прикљуцнице, кабл ПП-Y 
         5X2,5мм2  
         м 30 
41.     Радионица 2 
41.1.  Набавка и монтажа плафонских  
          светиљки са по две флуо цеви    
          ком 2 
41.2.  Набавка и монтажа монофазних  
          утичница 16 А  250 В    
          ком 2 
41.3. Набавка кабла и израда инсталације  
         за напајње две светиљке са по две  
        флуо цеви, кабл ПП-Y 3x1,5 мм2  
        м 40 
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41.4. Набавка кабла за две монофазне 
       прикључнице, кабл ПП-Y 3x2,5м2  
       м 70 
41.5. Набавка кабла за инсталацију две 
        трофазне 
        прикљуцнице, кабл ПП-Y 5X2,5мм2  
        м 30 
41.6  Набавка и уградња трофазних 
        прикљуцница 16А 500В                                    
        ком 2 
        
42.     Остава 1 
42.1.  Набавка и монтажа плафонских  
         светиљки са по две флуо цеви    
        ком 1 
42.2.  Набавка и монтажа монофазних  
          утичница 16 А  250 В    
        ком 1 
42.3. Набавка кабла и израда инсталације 
         за напајњеједне светиљке са по две 
        флуо цеви, кабл ПП-Y 3x1,5 мм2   
         м 15 
42.4. Набавка кабла за једну монофазну 
         прикључницу, кабл ПП-Y 3x2,5м2  
         м 20 
43.   Остава 2 
43.1. Набавка и монтажа плафонских  
         светиљки са по две флуо цеви    
        ком 2 
43.2.  Набавка и монтажа монофазних  
утичница 
       16 А  250 В      
       ком 1 
43.3. Набавка кабла и израда инсталације     
      за напајњеједне светиљке са по две 
      флуо цеви кабл ПП-Y 3x1,5 мм2   
      м'50  
43.4. Набавка кабла за једну монофазну   
       прикључницу, кабл ПП-Y 3x2,5м2  
       м 20      
44.   Остава 3 
44.1. Набавка и монтажа плафонских  
        светиљки по две флуо цеви     
       ком 2 
44.2. Набавка и монтажа монофазних  
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        утичница 16А  250 В     
        ком 1 
   
44.3. Набавка кабла и израда инсталације 
        за напајњеједне светиљке са по две 
       флуо цеви  кабл ПП-Y 3x1,5 мм2  
       м 50 
44.4. Набавка кабла за једну монофазну 
        прикључницу, кабл ПП-Y 3x2,5м2  
       м 20        
45.  Разводна табла  
45.1. Набавка и монтажа разводне табле са  
         40 аутоматсих осигурача        
         комплет 1          
46.    Напојни кабл  
46.1. Утврђивање стања напојног кабла и  
         евентуално оправка истог  
         паушално         
47.    Потросни и ситан материал 
47.1. Инстационе склопке 10А, 
         инсталационе монт. и ПВЦ кутије и  
         др.     
Инсталације грејања 
 
48.    Оспособљавање постојеће инсталације 
         грејања. 
         Обрачунава се паушално 
         паушално 

 
Укупно по овом предрачуну без ПДВ-а : 

 
 
1.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
         Заинтересовано лице је у обавези да изађе  на адресу: Иновациони центар 

Технолошко- металуршког факултета у Београду д.о.о. ул. Карнегијева 4, 
18.03.2016. године у времену од 09,00 – 15,00 сати, ради упознавања са 
техничким спецификацијама и условима који су потребни за достављање 
понуде и то доказује тако што Образац 11 из документације одштампа, понесе 
на локацију и приложи представнику Наручиоца назначеном за потпис. 
Образац 11 је саставни део Конкурсне документације. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде, на адреси: Иновациони центар Технолошко- 
металуршког факултета у Београду д.о.о. ул. Карнегијева 4 са назнаком: 
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"Питања за јавну набавку бр.1/2016.“ Тражење додатних информација и 
појашњења телефоном није дозвољено. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
 

1.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неисправна. 
 

 

1.16  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и 
овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у 
понуди.  
 

1.17.  ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније 
понуде је 7 дана од дана јавног отварања понуда. 

 
Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће достaвити свим 
понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
 
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном 
обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што 
уговор буде закључен. 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за 
подношење захтева за заштиту права понуђача. 
 

 

1.18.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом 
препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе у износу 
од 60.000,00 рсд. ( број жиро рачуна : 840-742221843-57, позив на број 50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке  на коју се 
односи, корисник: буџет РС) 
 Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
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Рок и начин подношења захтева за заштиту права је утврђен у чл. 149.Закона о 
јавним набавкама.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 
поступку јавне набавке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. 

 
1.19.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Понуђач је дужан да приликом потписивања Уговора Наручиоцу достави 
бланко меницу са меничним овлашћењем у износу аванса  по достављеној 
понуди. 

 
II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 

75. и чл.76. 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 
 
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 
2. да понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, против животне средине, примања или 
давања мита, преваре. 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у 
време објавњивања позива за подношење понуда предмет јавне набавке. 

4. је за текућу годину  измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији. 

5. при састављању понуде изричито  наведе да ће поштовати обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине. 

6. Додатни услови:  
6.1.да располаже финансијским капацитетом:  

- да у предходне три године (2012,2013, и  2014 године) није пословао са 
губитком;  
- да понуђач није био у блокади у последњих 12 месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуда;  
6.2 да располаже пословним капацитетом:  

          - да је предходне три године извео радове исте или сличне врсте са      
предметом набавке у укупном износу од најмање 30.000.000,00 динара;  
          6.3. да располаже кадровским капацитетом:  

-  
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- најмање два дипломирана грађевинска инжењера запослена  са пуним 
радним временом, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије, 
лиценца  316, од којих један стално запослен грађевински инжењер мора 
имати и лиценцу 410.  

 
  
 

III.  У П У Т С Т В О 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УСЛОВА ОДРЕЂЕНИХ КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ: 

Изабрани понуђач доказује испињеност услова достављањем 
следећих доказа: 

1. Извод из регистра надлежног органа 

2. Извод из казнене евиденције МУП, Уверење надлежног суда. 

3. Потврде Привредног и Прекршајног суда или АПР 

4. Потврда пореске управе /Потврда надлежног органа локалне самоуправе или 
потврда Агенције за приватизацију ако је у поступку приватизације. 

5. Изјава о поштованју обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду , запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

6. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  

  
да располаже финансијским капацитетом:   

 Биланс стања и биланс успеха са мишљењем ревизора ако је то законска 
обавеза или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне 
регистре Републике Србије;  

 Потврда о ликвидности, издата након објављивања позива од Народне банке 
Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне 
наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а или Извештај о бонитету за јавне 
набавке, издат од Агенције за привредне регистре Републике Србије након 
објављивања позива за подношење понуда.  
да располаже пословним капацитетом:  

- од понуђача оверен списак истоврсних или сличних радова за претходне три 
године, са износима, датумима и називом наручиоца и потврде издате и 
потписане од наручиоца изведених радова са подацима, врстом радова, период 
извођења и вредностима.  

да располаже кадровским капацитетом:  
- понуђач је у обавези да достави фотокопију радне књижице, фотокопију 
уговора о раду, фотокопију лиценце и фотокопију потврде о важности лиценце 
за дипломиране грађевинске инженјере  
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Понуђачи су у обавези да приликом подношења понуде доставе доказе 
о испуњености додатних услова. 
Понуђачи уписани у Регистар понуђача АПР нису у обавези да 
доказују услове под бр 1. до 4. већ само да наведу интернет адресу на 
којој се може проверити тај податак. 

 

ОБРАЗАЦ 1. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, 
упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези потврђујемо да 
поседујемо следеће доказе о испуњености обавезних услова: 
 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА ‐ ОБРАСЦА     

1. 
Извод  из  регистра  привредних  субјеката  Агенције  за 
привредне регистре. 

да  не 

2.  ОБРАЗАЦ 1 ‐  Образац за оцену испуњености услова  да  не 

3. 

ОБРАЗАЦ  2  ‐  Изјава  о  испуњености  услова  из  члана  75. 
Закона  о  јавним  набавкама  и  средствима  финансијског 
обезбеђења  

да  не 

4.  ОБРАЗАЦ  3 ‐  Образац понуде са Прилогом  да  не 
5.  ОБРАЗАЦ  4 ‐  Образац структуре цене  да  не 
6.  ОБРАЗАЦ  5 ‐  Општи подаци о понуђачу.  да  не 

7. 
ОБРАЗАЦ    6  –  Изјава  понуђача  о  прихватању  услова  из 
јавног  позива и конкурсне документације 

да  не 

8.  ОБРАЗАЦ  7 ‐ Модел уговора.  да  не 
9.  ОБРАЗАЦ  8 – Изјава  Понуђача о независној понуди  да  не 
10.  ОБРАЗАЦ  9 ‐  Посебно исказани трошкови понуде  да  не 

11. 
ОБРАЗАЦ 10‐ Изјава о поштовању обавеза које произилазе 
из важечих прописа  

да  не 

12.  ОБРАЗАЦ 11‐ Изјава понуђача о обиласку локације  да  не 
 
 
НАПОМЕНА:  ‐ Образац оверава овлашћено лице понуђача  

   

   

  
  
Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 
ОБРАЗАЦ 2. 

И З Ј А В А 
О испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  

и средствима финансијског обезбеђења 
Јавна набавка мале вредности број: 1/2016 
Предмет јавне набавке радова: Грађевински радови на санацији, реконструкцији и 
адаптацији радионица у радионички сервисни центар за потребе Иновационог 
центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о 
 
Понуђач ________________________ ул._________________ из ________________ 
потврђује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену 
јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, 
испуњава и следеће услове: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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, кривичнодело преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда ; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6. да ће у року од 3 (три) дана  након избора најповољније понуде,  доставити 
оригинале или оверене фотокопије свих доказа наведених у поглављу III. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75. 
Докази о испуњености услова под тачком 2) и 4) не могу бити старији од 2 ( 
два) месеца пре отварања похуда . 
Доказ о испуњености услова под тачком 3) мора бити издат после дана 
објављивања јавног позива.Докази о испуњеним условима могу се 
доставити у неовереним копијама Изабрани понуђач ће у року који одреди 
наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива наручиоца, 
доставити оригинал или оверену копију, на увид, напред наведених доказа о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се 
приликом провере установи да копија траженог документа не одговара 
оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена у смислу чл.106. Закона. 
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Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

ОБРАЗАЦ 3 
 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              
мале вредности бр.1/2016 чији је предмет набавке радова:  Грађевински радови на 
санацији, реконструкцији и адаптацији радионица у радионички сервисни центар за 
потребе Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о 
 

                                                         
П О Н У Д У 
  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ ____________________ 

Текући рачун ___________________________________ 

 
 
 

1. Да квалитетно извршимо све испоруке у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи 
начин: 
 

а) самостално                 б) са подизвођачем                                 

 
Р.бр  Опис Количина  Цена Износ  РСД 

1. 

 
 
Радови по техничкој 
спецификацији 
 

Укупно   

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: 
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом 
Словима: 
 

 
  

2.  Рок завршетка радова:  до  



ЈАВНА НАБАВКА БР.  2/2015  
Назив ЈНМВ : Грађевински радови на санацији, реконструкцији и адаптацији 
радионица у радионички сервисни центар за потребе Иновационог центра 

Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о 

 24

                                                             (                                                )   дана 

од дана  потписивања Уговора (не дуже од 90 дана).                                                                                     
 

3.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 
 

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( 
минимално 30 дана ) 
 
   
5.  Начин плаћања:  
     Уплата износа   од 20%  по потписивању уговора, остатак по пријему радова. 
6.   Гарантни рок:  2 ( две  ) године од примопредаје радова. 
 
 
 

Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 
ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  Укупна вредност понуде  изражена у динарима без ПДВ-а: дин.
Укупна вредност   20% ПДВ-а: дин.

Укупна вредност понуде  изражена у динарима са ПДВ-ом дин.
Словима: 
 Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 Напомена: Образац 4 – Образац структуре цене – Техничка спецификација 
услуге   је у ствари предмет јавне набавке и исту  припрема комисија 
за јавну набавку на основу  финансијског плана и плана набавке за 
2015. годину. 

 

 
ОБРАЗАЦ 5. 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
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Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 
 
 

Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 
                                                                                                    ОБРАЗАЦ 6. 
 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
Понуђач: 
____________________________________________________________ 
                                                      (уписати назив понуђача) 
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овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата услове из конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности  бр. 1/2016. за потребе 
Иновационог центра Техолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о.   
  

Сагласни смо да наша понуда не буде прихваћена уколико не 
испуњава неки од тражених услова. 
 
Дана, ___________2016. године 
 
 
                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

                                                   м.п. __________________________ 
                                                                                                      ( потпис овлашћеног лица) 
 

ОБРАЗАЦ 7. 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

“Грађевински радови на санацији, реконструкцији и адаптацији радионица у 
радионички сервисни центар за потребе Иновационог центра Технолошко-

металуршког факултета у Београду д.о.о” 
Уговорне стране : 
 

1. Иновациони  центар      Технолошко металуршког  факултета  у  Београду  д.о.о.  из 

Београда  ул.  Карнегијева  бр.  4  ,  матични  број  20551992,  ПИБ  106189098,  кога 

заступа Директор  Проф. др Жељко Камберовић,  у даљем тексту Наручилац   

и 
 

2. Понуђач  _______________________,  ________________,  ул. 

_____________________бр.  _____,  матични  број  _____________,  ПИБ 

________________,  рачун  бр.  _________________    код  пословне  банке 

_____________________,  које  заступа  директор  _______________________,  у 

даљем тексту Понуђач 

 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора 

 
 

Предмет овог Уговора су  “Грађевински радови на санацији, реконструкцији и 
адаптацији радионица у радионички сервисни центар за потребе Иновационог 
центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о” која је предмет 
набавке мале вредности  бр. 1 /2016.  
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Члан 2. 
Обим  услуге 

Понуђач ће извршити радове   Наручиоцу у складу са утврђеном динамиком, у 
свему према спецификацији Наручиоца из позива од _____________(уписати датум пријема 

конкурсне документације) године и усвојеној Понуђачевој понуди заведеној код Наручиоца под 
бр. _______________________(уписаће се број и датум понуде) године. 

 
  
 

Члан 3. 
Уговорена цена 

  

Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене радова  који су предмет овог 
Уговора исплати  бруто износ  од _______________(уписати износ 20% понуде са  ПДВ-ом) рсд, 
односно, нето износ од _______________(уписати износ 20% понуде без  ПДВ-а) рсд у року од 3 (три)  
дана  након потписивања Уговора, односно по достављеној профактури.  

Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене радова  који су предмет овог 
Уговора исплати  преостали бруто износ  од _______________(уписати износ 80% понуде са  ПДВ-

ом) рсд, односно, преостали  нето износ од _______________(уписати износ 80% понуде без  ПДВ-а) 

рсд у року од 7 (седам)  дана  након завршетка радова и верификације њиховог квалитета  
од стране надзорног тела именованог од стране Наручиоца и достављеној профактури.  

 Уколико дође до значајних промена  услова за извршење радова који су предмет 
овог  Уговора, уговорне стране су сагласне да споразумно склопе Анекс овог Уговора у 
складу са новонасталим околностима. 
 
 

Члан 4. 
Рок  завршетка радова 

 

Рок  завршетка радова: до ______ дана (уписати рок из понуде) од дана потписивања 
уговора. 
             

 
 

Члан 5. 
Утврђивање квалитета и рокова извршених радова 

  

 Квалитет и рокове извршених радова контролише Надзорно тело именовано од 
стране Наручиоца. 

Надзорно тело Наручиоца, контролише сваку фазу предвиђених радова и даје 
писану сагласност Наручиоцу на квалитет сваке урађене фазе.  

Понуђач за извођење радова  се обавезује да ће приликом извођења радова  
Наручиоцу  поступити према понуди и условима из Конкурсне документације, као и опису 
и роковима дефинисаним у Извођачком пројекту. 

 
Члан 6. 

Обавезе понуђача у случају непоштовања дефинисаног квалитета радова и рокова за 
извршење 
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У случају да надзорно тело не да писану сагласност на текућу фазу радова,  

Понуђач је дужан да их понови и испуни тражени квалитет дефинисан Понудом и 
Извођачким пројектом, пре него пређе на следећу фазу. 

У случају да се за одређену фазу радова не добије писана сагласност на квалитет и 
након трећег понављања радова, Наручилац може раскинути овај Уговор уз обавезу 
исплате Понуђачу  50% вредности урађених фаза на коју је добијена писана сагласност..  

Сваки дан кашњења преко дефинисаног рока у Члану 4 за завршетак радова, а који 
није настао услед непредвиђених околности или више силе, о чему се мора сложити 
Наручилац, Понуђач је дужан да плати Наручиоцу износ од 1% цене дефинисане у Члану 3 
овог Уговора.   
  

 

Члан 7. 
Надлежност суда 

 

 Све евентуалне спорове који настану у вези са реализацијом овог Уговора уговорне 
стране су сагласне да решавају мирним путем, а уколико то није могуће спор ће се 
поверити на решавање Привредном суду у Београду. 
          

 
Члан 8. 

Остале одредбе 
 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два). 
 

 
  

НАРУЧИЛАЦ:  МП  МП ПОНУЂАЧ: 

Директор 

 Проф. др Жељко Камберовић 

     

 
------------------------------------                                                             ----------------------------------- 

 
                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 

Датум:      
 
 
 

ОБРАЗАЦ 8 
 

МЕМОРАНДУМ 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА : ____________________________ 
 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА : __________________________ 
 
Матични број : ____________________________________ 
 
На основу чл. 120.Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/2012 ) 
 
_________________________________________________________подноси : 
                                         ( назив понуђача ) 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 

 
 

_______________________________________________ из ____________________ 
 
(назив понуђача)                                                                        ( седиште понуђача) 
 
Понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
                                                                                         Потпис и печат 
 
                                                              М.П.     ________________________________ 

                                                                             
(потпис овлашћеног лица) 

 
   ОБРАЗАЦ 9 

 
 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Трошкови припремања понуде 
(израда узорака и сл.) 

 
____________________________рсд.

Трошкови прибављања 
средстава обезбеђења и сл. 

                                                                       
____________________________рсд.
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У обрасцу посебно исказати трошкове припремања понуде, уписати све трошкове 
које је понуђач имао у припремању понуде. 
 
Трошкове припремања понуде сноси понуђач. 
 
                Потпис и печат 
 
     ____________________________________ 
                                                 М.П.               (потпис овлашћеног лица) 
 

ОБРАЗАЦ  10 
 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 
 
-------------------------------------------------- из -------------------------------------- 
                      (назив понуђача)                                         (седиште понуђача) 
 
 Поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине.   
       Потпис и печат 
 
    М.П.               --------------------------------- 
        (потпис овлашћеног лица) 
 

ОБРАЗАЦ 11 
 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
Изјављујем да је дана 18.03.2016. године, представник понуђача извршио 

обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне 

набавке мале вредности и да је исти стекао увид у све потребне податке и 

информације неопходне за припрему понуде.  
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Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са свим условима 

градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 

какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке 

и промене понуђених јединичних цена. 

ПОТПИ  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
НАРУЧИОЦА 

 ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
__________________________________ 

Милан Ђукановић 
М. П 

 
 
 

  
 

НАПОМЕНА: 

 За Понуђача је обавеза да ОБРАЗАЦ 11 потпише 

представник Наручиоца и овлашћено лице Понуђача. 

 За понуђача који наступа са подизвођачима образац 

попуњава и оверава само понуђач. 

 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава 

само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.  

 


