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набавке мале вредности- ЈНМВ бр. 01/19 и Решења Т број 01/2019/03 од 01.08.2019. године о 

образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 01/19, припремљена је конкурсна документација: 

 

 - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –  

- Радови на адаптацији пословног простора – ЈНМВ бр. 01/19 

Конкурсна документација садржи: 

САДРЖАЈ .................................................................................................................................................. 2 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ .................................................................................. 4 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ ........................................................ 5 

2.1. ВРСТА И ОПИС РАДОВА ............................................................................................................ 5 
2.1. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ............................................................................................................12 
2.2. РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА И ПРУЖАЊА РАДОВА ..............................13 
2.3. ГАРАНЦИЈА ................................................................................................................................13 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ..........................................................14 

3.1. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ..............................................................14 
3.1.1. Услoви кoje мoрa дa испуни пoдизвoђaч у склaду сa члaнoм 80. Закона .....................16 
3.1.2. Услoви кoje мoрa дa испуни свaки oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у склaду сa члaнoм 

81. Зaкoнa .......................................................................................................................17 
3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ......................................................17 
3.3. ФОРМА ДОКАЗА .........................................................................................................................17 
3.4. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ .................................................................................................................17 
3.5. ПРОМЕНЕ ...................................................................................................................................18 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ......................................................................................20 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ ................................................................................20 
4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ .....................................20 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ .....................................................21 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА ...............................21 
5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ................................................................................................21 
5.3. ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА ......................23 
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА......................................................................................................23 
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ ....................................................................23 
5.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ ......24 
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ .................................................................................................24 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ..............................................................................................................25 
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ ......................................................................................25 
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања .......................................................25 
5.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока ..................................................................................26 
5.9.3. Захтев у погледу НАЧИНА И рока ИЗВРШЕЊА РАДОВА .............................................27 
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде ..........................................................................27 



 
Конкурсна документација за јавну набавку радова 
Радови на адаптацији пословног простора- ЈНМВ бр. 01/19 

Страна 3 од укупно 101 

 
 

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ ....27 
5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 

ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
 27 

5.12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА .....................................................................................................30 
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ ................................................30 
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ......................................................................................................................30 
5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА................................................................31 
5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ...........................................................................31 
5.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА .......................31 

5.1.1. УПЛАТА ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ 
ИНОСТРАНСТВА............................................................................................................33 

5.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ .......................................................................................35 

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА ..........................36 

6.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ .......................................................................................36 
6.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ .......................................................................................37 

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – РАДОВИ НА 
АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -  ЈНМВ БР. 01/2019 .............................................................38 

7.1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ ....................................................................................................................42 
7.2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА-19 СПРАТ ПАЛАТЕ БЕОГРАД................................................................................44 
7.2.1. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ...............................66 

7.3. РОК И УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА РАДОВА ......................................................................................67 
7.3.1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ......................................................................................68 
7.3.2. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ .........................................................................................................68 

8. МОДЕЛ УГОВОРА .....................................................................................................................70 

8.1. ПРИЛОГ УГОВОРА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА .....................................................................89 
8.1.1. ВРСТА И ОПИС РАДОВА ...............................................................................................89 

8.2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ............................................................................................................96 

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .........................................................................99 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .....................................................................100 

11. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ..............................................................................101 

 

  



 
Конкурсна документација за јавну набавку радова 
Радови на адаптацији пословног простора- ЈНМВ бр. 01/19 

Страна 4 од укупно 101 

 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Фонд за науку Републике Србије 

Адреса: Немањина 22-26, Београд  

Интернет страница: www. fondzanauku.gov.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом, подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и прописима којима је уређена 
област . 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 01/19 су радови – Радови на адаптацији пословног 
простора. 

- Назив и ознака из општег речника набавке:  

- 45000000 - Грађевински радови 

- IA13 – Реконструкција 

- IA14 - Реновирање и проширење 

Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке су дате у 
одељку 2. конкурсне документације. 

4. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора. 

6. Контакт: Наталија Радошевић, адреса електронске поште: jn@fondzanauku.gov.rs 

  

mailto:jn@fondzanauku.gov.rs
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 

2.1.   ВРСТА И ОПИС РАДОВА  

2.1.1.  Увод 

Радови на адаптацији пословног простора се изводе у Палати Београда, на 19. спрату, у Улици 
Масарикова број 5, Београд (у даљем тексту: пословни простор) за потребе Наручиоца. 

2.2.2. Опис планираних радова 

У циљу уређења пословног простора за потребе обављања делатности Наручиоца потребно је 
приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању простора. 

С обзиром на дотрајалост постојећих завршних обрада подова, плафона и зидова потребно је 
уклонити постојећи спуштени плафон, постојећу подну облогу од ламината и уграђене елементе 
намештаја. 

Као завршна подна облога предвиђа се ламинат 1. класе. Пре полагања новог ламината на 
постојећу цементну кошуљицу потребно је израдити самонивелишућу брзовезујућу масу, како би 
се постојећа цементна кошуљица обезбедила од пуцања и круњења. Радовима обухватити лајсне 
уз зидове и прелазне и контактне лајсне. У тоалетима, кухињи и улазном холу се на подоовима 
постојећа керамика замењује новом керамиком високог квалитета. 

Уместо постојећег спуштеног плафона израђује се нови спуштени плафон на сопственој 
потконструкцији. Нови спуштени плафон треба да обезбеди могућност приступа постојећим 
плафонским инсталацијама, ради одржавања и евентуалних интервенција. Стога се израђује 
плафон типа „армстронг“ састављен од типске потконструкције и растер минералних плоча 
димензија 60 x 60 цм.  

Приликом монтаже спуштеног плафона се врши преипрема за монтажу и након тога и монтажа 
плафонске расвете. Монтирају се четири врсте плафонских светиљки. Уградна квадратна 
упуштена розетна 90x90 mm са ГУ10 грлом, висећа светиљка фи 30/2000 мм са лед траком 4000К, 
висећа светиљка фи 60/2000 мм са дуплом лед траком 4000К и  висећа светиљка 50/75/1000 mm 
са дуплом лед траком 4000К. Набавка се врши по спецификацији датој у предмеру и предрачуну, 
а монтажа према плану расвете. 

Постојећи зидови се чисте и где је потребно припремају за поставку облоге гипскартонских плоча, 
које се „на погаче“ лепе на површину постојећих зидова. Након тога се све површине зидова уз 
адекватну припрему глетују и крече полудисперзивном белом бојом. 

Постојећа унутрашња врата, као и надсветла у преградним зидовима се чувају и чисте. 

У тоалетима и кухињи се постојећа керамика замењује новом керамиком високог квалитета. У 
тоалетима се постојеће санитарије замењују новим, а постојеће преграде између кабина се чувају 
и уз адекватну припрему боје у нову боју по избору пројектанта. 
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Детаљан опис радова је дат у Табели 1: 

Табела 1 

Р. 
бр. 

Врста и опис радова 

 
Јединиц
а мере 

Количине  

1 2 3 4 

I РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ 

1 

Монтажа и демонтажа 
помоћне цевасте скеле у 
објекту, за рад у 
просторијама. 

Скела мора бити 
изведена по свим ХТЗ 
прописим 

 

 

 Обрачун по м2 
 

м2 

 

50,00 

2 

Чишћење простора у 
објекту и око објекта, од 
грађевинског шута са 
преносом шута на 
депонију градилишта, 
удаљену до 15 км. 

 

 

 

 

 
Обрачун по м2 очишћене 
површине 

 

м2 

 

453,00 

3 

Подне облоге скинути, 
упаковати, утоварити у 
камион и одвести на 
депонију коју одреди 
инвеститор, удаљену до 
15 км. 

 

 

 
Обрачун по м2 очишћене 
површине 

 

м2 

 

386,70 

4 

Скидање спуштеног 
плафона са 
конструкцијом. 

Шут прикупити изнети на 
градилишну депонију, 
удаљену до 15 км. 
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 Обрачун по м2 плафона 
 

м2 

 

453,00 

5 

Рушење унутрашњих 
преградних зидова од гипс 
картон плоча са 
припадајућом 
потконструкцијом и свим 
облогама на зиду. 

Шут прикупити и изнети на 
депонију градилишта 
удаљену до 15 км. У цeну 
улaзи и пoмoћнa скeлa. 

 

 

 Обрачун по м2 м2 80,00 

6 

Прикупљaњe шутa и 
другoг oтпaднoг 
мaтeриjaлa сa oбjeктa, 
утoвaр у кaмиoн и oдвoз и 
одлагање нa грaдску 
дeпoниjу удаљености до 
15 km. 

 

 

 
Oбрaчун пo м3  oдвeзeнoг 
шутa. 

 

м3 
20,00 

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка, транспорт и 
постављање подних 
неглазираних, гранитних 
плочица  I класе високог 
квалитета, минималног 
формата 300x600x9 mm 
са завршном текстуром 
камена светло сиве боје. 
Гранитне плочице 
постављати преко 
постојећих у мокрим 
чворовима, по систему 
фуга на фуга на слоју 
лепка. За дебљину фуга 
користити пластичне 
крстиће, а фуговање 
вршити фуг масом у боји 
по избору пројектанта. 

  

 Обрачун по м2 м2 66,30 

2 

Набавка, транспорт и 
постављање зидних 
неглазираних гранитних 
плочица  I класе високог 
квалитета, минималног 
формата 300x600x9 mm 
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са завршном текстуром 
камена светло сиве боје. 
Гранитне плочице 
постављати, по систему 
фуга на фуга на слоју 
лепка. За дебљину фуга 
користити пластичне 
крстиће, а фуговање 
вршити фуг масом у боји 
по избору пројектанта. 

 Обрачун по м2 м2 167,30 

III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1 

Бојење са глетовањем 
унутрашњих зидова у две 
руке, полудисперзивном 
белом бојом типа 
„Maxipol“ или 
одговарајуће. 
Све површине брусити, 
импрегнирати и китовати 
мања оштећења. 
Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим 
китом, а затим бојити 
полудисперзивном бојом 
први и други пут. 

 

  

 Обрачун по м2 м2 495,40 

2 

Бојење постојећих 
преграда и врата унутар 
тоалета, које деле кабине. 
Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим 
китом, а затим бојити у 
две руке 
полудисперзивном белом 
бојом типа „Maxipol“ или 
одговарајуће  

  

 Обрачун по м2 м2 89,50 

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и 
изрaдa самонивелишуће 
масе за изравнавање 
подова, дeбљинe d = 2 - 
10 мм, типа „Cereziit CN 
69“ или одговарајуће.  
Ценом је обухваћен 
комплетан рад и 
материјал. 

  

 Обрачун по м2 м2 386,70 

2 

Набавка, транспорт, 
испорука и монтажа 
ламинат пода у 
просторијама. Предвиђа 
се ламинат систем „клик-
клак“ са што већим 
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отпором на хабање 
тврдође W33. Ламинатна 
подна облога мора бити 
високог квалитета са 
завршном текстуром 
тамног храста 
минималних димензија 
120x600x8 mm (типа 
„Tarket“ или одговарајући).  
Ламинатна подна облога 
поставља се као 
пливајући под, односно 
поставља се на IZO 
FLOOR плоче 
(екструдирани  
полистирен ) дебљине 
6мм.  
Поред зидова оставити 
дилатационе спојнице 
ширине 10 мм.  
Поред зидова поставити 
лајсне за ламинатни под и 
на сваких 80 цм лајсне 
причврстити за зид. 
Ценом је обухваћен 
комплетан рад и 
материјал. 

 Обрачун по м2 м2 386,70 

V ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Облагање зидова гипс 
картонским плочама 
дебљине 12.5 мм. Плоче 
са "погачама" 
направљеним од лепка 
(по упутству произвођача) 
причврстити за зид. 
Саставе обрадити глет 
масом и бандаж траком, 
по упутству пројектанта.  
У цену улази и радна 
скела. 

  

 Обрачун по м2 м2 138,00 

2 

Израда и монтажа 
спуштеног минералног 
плафона типа „Armstrong 
SL2 Plank Suspension 
system“ или одговарајуће, 
димензија 600 x 600 x 8 
мм, са равним ивицама. 
Плоче су беле боје и 
уграђују на оригиналну 
припадајућу металну 
подконструкцију типа 
''Прелуде'' или 
одговарајуће,  
ширине 24 мм беле боје. 
Ценом обухватити и 
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припадајући ивични Л 
профил димензија 19 x 24 
мм 

 Обрачун по м2 м2 453,00 

3 

Набавка материјала и 
израда облоге за 
геберите, у тоалетима од 
влагоотпорног 
гипскартона 

  

 Обрачун по комаду ком 6 

VI БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1 

Израда и монтажа 
челичне потконструкције, 
израђене од кутија 100 x 
100 x 5 мм са висилицама 
до 0,5 м израђених од 
кутија 60 x 60 x 3 мм. 
Димензија 
потконструкције 8 x 0.5 м 

  

 Обрачун 
паушалн

о 
 

VII САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

1 

Набавка, транспорт и  
уграђивање комплета wc- 
шоље конзолног типа: 
- шоља  стандардне класе 
-водокотлић комплет 
узидни  (у гипсани 
монтажни зид) 
- WC даска пластична 
беле боје  
- ПВЦ цев прикључна ø32  
- сав спојни и пратећи 
материјал, подметачи, 
дихтунзи, типлови, 
шрафови  

  

 

Обрачун по комаду све 
комплет монтирано и 
подешено. 

 

ком 6 

2 

Извршити набавку, 
транспорт и монтажу 
комплет умиваоника, са 
сифоном и хромираном  
батеријом. 
Шкољка мора бити 
снабдевена отворима за 
одвод и прелив, чепом  за 
затварање одводних 
отвора. Батерију уградити 
специјалним алатом 
обложеним гумом да се не 
оштете хромиране 
површине. Извођач је 
дужан да сваку батерију 
са оштећеном површином 
замени. 
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У позицију улази и сав 
спојни и пратећи 
материјал, подметачи, 
дихтунзи, типлови, 
шрафови и два вентила 
за прикључак на мрежу 
ø15.  
- умиваоник 50 х 40 цм и 
стојећа једн. батерија 

 

 
Обрачун по комплет 
монтираном комаду. 

ком 2 

VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 

Набавка прекидача- 2М. 
Набавити и монтирати 2М 
модуларни прекидач. 2М 
кутија, 2М прирубница, 2М 
маска и 2 х 1М прекидач 

  

 Обрачун по комаду  ком 3 

2 

Набавка прекидача – 3М. 
Набавити и монтирати 3М 
модуларни прекидач. 3М 
кутија, 3М прирубница, 3М 
маска и 3 х 1М прекидач 
 

  

 Обрачун по комаду  ком 19 

3 

Набавка утичница. 
Набавити и монтирати 7М 
модуларне утичнице.  
7М кутија, 7М прирубница, 
7М маска и 3 х шуко 
утичница и 1 х еуро 
утичница 

  

 Обрачун по комаду  ком 37 

4 

Набавка подне утичнице. 
Набавити и монтирати 8М 
подне кутије са два 
монтажна рама за две 4М 
модуларне утичнице типа 
„Schneider“ или 
одговарајућа 
 

  

 Обрачун по комаду  ком 1 

5 

Уградна квадратна 
упуштена розетна. 
Грло GU10 na 220 V 
Сијалица LED GU104.3 
W/840 „Osram“ или 
одговарајућа 

  

 Обрачун по комаду  ком 80 

6 

Висећа светиљка фи 60 
/2000 мм. Алу профил фи 
60 
Лед стрип 5630 / 120 ip 20 
4000K / 4000 мм, напајање 
S-100W ip 20 
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 Обрачун по комаду  ком 11 

7 

Висећа светиљка 
50/75/1000 мм 
Алу профил 50x75 мм 
надградни / Р607 
Лед стрип 5630 / 120 ip 20 
4000К / 2000 мм, напајање 
С-60W ip 20 

  

 
Обрачун по комаду  
 

ком 52 

8 

Висећа светиљка фи 
30/2000 мм 
Алу профил фи 30 
Лед стрип 5630 / 120 ip 20 
4000K / 2000мм, напајањe 
S-600W ip 20 

  

 Обрачун по комаду  ком 19 

9 

Монтажа електро 
галантерије 
Монтажа уградних и 
висећих плафонских 
светиљки 

  

 Обрачун 
Паушалн

о 
 

10 
Монтажа модуларних и 
подних утичница и 
модуларних  прекидача 

  

 Обрачун 
Паушалн

о 
 

IX РАЗНИ РАДОВИ 

1 

Набавка и изрaдa 
алуминијумске прелазне 
лајсне за различите нивое 
(профил за различите 
нивое), ширине 32 мм. 
Алуминијумску лајсну 
причврстити вијцима. 

  

 Обрачун по м¹ м¹ 60,00 

2 

Чишћење простора у 
објекту и око објекта, од 
грађевинског шута и 
превоз на градску 
депонију  удаљености до 
15 км. 

  

 
Обрачун по м2 очишћене 
површине 

м2 530,00 

 

2.1. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној 
документацији: 

- Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 
145/2014); 
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- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који 
регулишу ову област 

- Пројектом адаптацији пословног простора на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова 
број 5, Београд. 

Контролa квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу квалитета изведених 
радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење надзора, односно лице које ће пратити 
реализацију извршења радова у току извођења радова. Регулисано уговором. 

Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће 
истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди 
Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором. 

2.2. РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА И ПРУЖАЊА РАДОВА 

Рок за извођење је 30 календарских дана од дана увођења у радове. Датум увођења у посао 
извођач и надзор, односно лице које ће пратити реализацију извршења радова уписују се у 
грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања 
следећих услова: да је Извођач доставио меницу за повраћај аванса (уколико је уговорен аванс), 
меницу за добро извршење посла и да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту. 
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе 
наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао 

Место извођења радова је пословни простор на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова 
број 5, Београд. 

Радови који производе буку не могу се изводити радним данима у периоду од 06:00-17:00 часова. 
Радови које не производе буку могу да се изводе од 00-24 часова. 

2.3. ГАРАНЦИЈА 

За изведене радове и уграђени материјал износи минимум 24 месеца од дана примопредаје 
радова. Дан примопредаје радова се констатује Записником који потписује Комисија за 
примопредају радова. 

Напомена: Ради правилног припремања понуде, пожељно је да заинтересована лица изврше 

обилазак пословног простора на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова број 5, Београд 
и Пројекат адаптације пословног простора на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова број 
5, Београд. Увид у место извођења радова и увид у документацију може се извршити сваког радног 
дана (понедељак – петак), у радно време Наручиоца (10:00-15.30), а најкасније 1 (један) дан пре 
истека рока за подношење понуда.  

Пријаве за обилазак локације и увид у документацију се врше најкасније један дан раније од 
планираног обиласка на адресу електронске поште: : jn@fondzanauku.gov.rs Заинтересована лица 
су у обавези да доставе писмено овлашћење за обилазак локације и увид у документацију (на 
меморандуму, потписано и оверено са подацима лица које ће вршити увид). О извршеном 
обиласку локације и увиду у документацију ће се сачинити записник који потписује овлашћено лице 
наручиоца и овлашћено лице заинтересованог лица које је извршило обилазак локације и увид у 
документацију. 

Наручилац ће водити евиденцију о свим извршеним увидима у стање објеката. 

mailto:jn@fondzanauku.gov.rs
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1. Обавезни и додатни услови из члана 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 додатне услове дефинисане чл. 
76 Закона, достављањем доказа дефинисаних у чл. 77. Закона, како је назначено у Табели 3.1 и 
то: 

Табела 3.1 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Р.бр. УСЛОВ ДОКАЗ 

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

ИЗЈАВА (Образац 6. у конкурсној 
документацији), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. Зaкона и члана 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 

 

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 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) 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

УСЛОВ 

 

ДОКАЗ 

 

Пословни капацитет:  - Фотокопије важећих сертификата за 
следеће системе: 
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- да је процес рада (пословања) 
усаглашен са одговарајућим 
стандардима и то: 

а) SRPS ISO14001:2015 –  за стaндaрд 
систeмa управљања животне средине 

б) SRPS ISO9001:2015 –  за стaндaрд 
систeмa управљања квaлитeтoм 

в) SRPS OHAS18001:2008 - зa стaндaрд 
систeмa упрaвљaњa заштитом здравља 
и безбедношћу на раду 

 

 

а) ISO9001:2015 –  за стaндaрд систeмa 
управљања квaлитeтoм 

б) ISO14001:2015 –  за стaндaрд систeмa 
управљања животне средине  

в) ISO18001:2018 - зa стaндaрд систeмa 
упрaвљaњa заштитом здравља и 
безбедношћу на раду 

Напомена: Надлежни орган за издавања 
горе наведених сертификата je 
кoмпeтeнтнo тeло зa oцeњивaњe 
усaглaшeнoсти са одговарајућим 
стандардом, а које је акредитовано од 
стране надлежног акредитационог тела (за 
Републику Србију је то Aкрeдитaциoнo 
тeло Србиje). 

У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. 
 

Кадровски капацитет 

-да понуђач у моменту подношења понуде 
има минимум 3 радно ангажована лица од 
којих је свако лице стручно оспособљено 
према програму и одредбама стандарда 
ISO 19011:2011 за обављање послова 
Интерног поверавача за следеће системе: 

- Менаџмент квалитета ISO9001:2015 

- Менаџмент заштите животне средине 
SRPS ISO14001:2015 

- Менаџмент заштите здравља и 
безбедношћу на раду 
SRPSOHSAS18001:2008 

Напомена: Свако ангажовано лице мора 
бити обучено за Интерног проверавача за 
сваки од тражених система. Ако понуђач 
има 3 радно ангажована лица, сва 3 лица 
морају бити обучена за Интерног 
проверавача за сва три тражена система. 

- минимум 1 дипломираног инжењера са 
важећом лиценцом одговорног извођача 
радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње 
(лиценца 410) и важећом лиценцом 
одговорног извођача радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских 

 

- Фотокопије важећих сертификата 
издатих на лично име или потврда да су 
обучени за Интерног поверавача за 
следеће системе: 

а) ISO9001:2015 –  за стaндaрд систeмa 
управљања квaлитeтoм 

б) ISO14001:2015 –  за стaндaрд систeмa 
управљања животне средине  

в) ISO45001:2018 - зa стaндaрд систeмa 
упрaвљaњa заштитом здравља и 
безбедношћу на раду 

Напомена:У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем/има, овај доказ не 
треба доставити за подизвођача.  
 
- Изјава о кадровском капацитету – Образац 

11 
- фотокопије важећих лиценци издатих од 

Инжењерске коморе Србије са потврдама 
о њиховом важењу за лица за која је 
тражена лиценца 
 

- Лиценца за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 
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радова на објектима високоградње 
(лиценца 411) или минимум два 
дипломирана инжењера од којих један има 
важећу лиценцу 410, а други важећу 
лиценцу 411; 

- минимум (једно) лице са високом 
стручном спремом са Лиценцом за 
обављање послова безбедности и здравља 
на раду 

Напомена: Под радно ангажованим лицем 
сматра се свако лице које понуђач 
ангажује по основу уговора о раду (на 
неодређено или одређено време) или по 
другом правном основу (уговор о делу или 
други правни основ), а у складу са Законом 
о раду и другим прописима који регулишу 
ову област. 

Напомена: Сертификати и лиценце 
морају бити важећи.  

 

Технички капацитет: 

- Да понуђач у моменту подношења 
понуде располаже (у својини, по основу 
уговора о закупу, лизингу, пословно - 
техничкој сарадњи и сл.) са минимум 1 
(једним) теретним возилом носивости 
до 3,5 тоне, са важећом регистрацијом 

 

- Копија очитане важеће саобраћајне 
дозволе и копија одштампане слике 
регистрационе налепнице возила из које 
се види регистрациони број возила и датум 
истека важења регистрације.  

- Уколико понуђач није власник возила, 
потребно је да достави и копију доказа о 
правном основу коришћења возила 
(уговор о закупу, уговор о лизингу, уговор о 
пословно-техничкој садарњи…)  
 

Финансијски капацитет: 

Да је понуђач збирно у претходне три 
обрачунске године – 2016, 2017. и 2018. 
години остварио укупан пословни приход 
најмање у вредности 9.000.000,00 динара 
без ПДВ-а 

 
ИЗЈАВА (Образац 6. у конкурсној 
документацији), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. Зaкона и члана 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 

 
 

 

Допунске напомене: 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене услове из овог обрасца – Табеле, биће 
одбијена као неприхватљива. 

Понуђач је дужан да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, 
на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

3.1.1. УСЛOВИ КOJE МOРA ДA ИСПУНИ ПOДИЗВOЂAЧ У СКЛAДУ СA ЧЛAНOМ 80. 
ЗАКОНА 

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. 
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3.1.2. УСЛOВИ КOJE МOРA ДA ИСПУНИ СВAКИ OД ПOНУЂAЧA ИЗ ГРУПE ПOНУЂAЧA 
У СКЛAДУ СA ЧЛAНOМ 81. ЗAКOНA  

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.  

3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем доказа који су наведени у Табели 3.1 у оквиру рубрике „ДОКАЗИ“. У табели 
је за сваки услов наведен доказ којим понуђачи доказују испуњеност захтеваног услова. 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача – 
Образац 6), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом – Изјавом се, поред обавезних услова потврђује и додатни услов који је одређен 
у погледу финансијског капацитета, док се остали додатни услови који су тражени доказују 
доказима који су наведени у Табели 3.1 и тражени за сваки од додатних услова. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (услови наведени 
под редним бројем од 1 до 4 табеле).  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (услови наведени под 
редним бројем од 1 до 4 табеле). 

3.3. ФОРМА ДОКАЗА 

Све наведене доказе о испуњености услова понуђач који су тражени овом конкурсном 
документацијом могу се достављати у неовереним копијама, овереним (од стране управног или 
судског органа) копијама или у оригиналу. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

У складу са чланом 79. став 1. Закона дoкaзи o испуњeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у 
нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд 
пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, 
дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa. 

Понуђача који је уписан у Регистар понуђача наручилац неће позивати да достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. 

3.4. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази у погледу обавезних и 
додатних услова, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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3.5. ПРОМЕНЕ 

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. 

Напомена:  

- Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће или 
необавештавање Наручиоца о промени тих података је основ за прекршајну одговорност 
понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) Закона и основ за Негативну референцу 
сходно члану 82. став 1. тачка 3) Закона. 

- Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - 
испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да одгoвoрнo лицe у прeдузeћу 
или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, 
кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa 
нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe 
рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe 
зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 

НАПОМЕНА: 

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
 
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености 
услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
 

ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ 
1) За услов из члана 75. ст. 1. тач. 1) Закона, услов под редним бројем 1. наведен у 
оквиру обавезних услова  - Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
Физичко лице: Не доставља овај доказ 
2) За услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона, услов под редним бројем 2. наведен у 
оквиру обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
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месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) За услов из члана 75. ст. 1. тач. 4) Закона, услов под редним бројем 3. наведен у 
оквиру обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
4) За додатни услов који је одређен у погледу финансијског капацитета- Доказ: ЗА ПРАВНА 
ЛИЦА и ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ ВОДЕ ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО: 
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, 
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који 
садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2016, 2017. и 
2018. годину.  
Понуда која садржи нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву.  
- Понуђач може да достави и Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН од 
Агенције за привредне регистре који је издат пре објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки а који садржи релевантне податке за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017. и 2018. године) 
- У случају да понуду подноси група понуђача овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају неки 
од ових услова заједно. Довољно је да један од чланова групе понуђача испуни овај услов 
и достави доказ. 
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ВОДЕ ПРОСТО КЊИГОВОДСТВО И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
- Потврда пореске управе за 2016, 2017. и 2018. годину 

 
Ако понуђач у року који не може бити краћи од 5 дана од дана пријема захтева наручиоца, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, али има обавезу да у напред одређеном року писаним путем обавести 
наручиоца да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре или назив 
другог надлежног органа на чијој интернет страници је јавно доступан доказ који се захтева.  
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4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

Упоређује се укупна понуђена цена без ПДВ-а која је исказана у рекапитулацији радова код понуда 
за које је оцењено да су прихватљиве.  

 

Са понуђачем који је први на ранг листи ће се закључити уговор. 

 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, 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 да два или више понуђача понуде исту најнижу цену, повољнијом ће се сматрати понуда 
оног понуђача који понуди краћи рок извршења радова. У случају да два или више понуђача 
понуде исту најнижу цену и исти најкраћи рок извршења радова, повољнијом ће се сматрати 
понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок.  

 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту 
најнижу цену, исти најкраћи рок извршења радова и исти најдужи гарантни рок. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију 
одакле ће члан Комисије за јавну набавку извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу 
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде. 

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

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.  

Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и 
оверен од стране овлашћеног тумача. 

Ако понуда са свим прилозима, није сачињена на српском језику, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Сви обрасци, укључујући и образац понуде и изјаве, морају бити исправно попуњени, потписани 
од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача, у свему у складу и на начин 
одређен у овој тачки конкурсне документације, напоменама и упутствима датим у обрасцима и 
овом конкурсном документацијом.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од 
стране овлашћеног лица и оверени печатом (осим ако није другачије наведено у самом обрасцу и 
ако не постоји законска обавеза понуђача да користи печат у правном промету), у свему у складу 
са Конкурсном документацијом.  

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок 
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, 
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не 
графитном оловком и мора бити потписана од стране одговорног лица и оверена печатом 
понуђача (осим ако није другачије наведено у самом обрасцу и ако не постоји законска обавеза 
понуђача да користи печат у правном промету).  

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



 
Конкурсна документација за јавну набавку радова 
Радови на адаптацији пословног простора- ЈНМВ бр. 01/19 

Страна 22 од укупно 101 

 
 

Сваки из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника понуђача потписује и печатом 
(осим ако не постоји законска обавеза понуђача да користи печат у правном промету) оверава 
Споразум. 

Уколико Група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из Групе понуђача 
потписују и оверавају печатом обрасце (осим ако није другачије наведено у самом обрасцу и ако 
не постоји законска обавеза понуђача да користи печат у правном промету) из конкурсне 
документације и образац понуде. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом (осим 
ако није другачије наведено у самом обрасцу и ако не постоји законска обавеза понуђача да 
користи печат у правном промету) све обрасце из конкурсне документације и модел уговора, осим 
Обрасца изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне 
набавке који попуњава, потписује и оверава печатом (осим ако није другачије наведено у самом 
обрасцу и ако не постоји законска обавеза понуђача да користи печат у правном промету)  
подизвођач. 

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. 

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целину и запечаћени (воском или на неки 
други начин), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете. 

НАПОМЕНА: Наручилац је привремено смештен у Научно-технолошком парку у Београду на 
адреси Вељка Дугошевића 54, Београд и на ту адресу се достављају понуде и врши јавно 
отварање понуда. 

Понуду доставити на адресу:  

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

Вељка Дугошевића 54, Београд, сектор Б4 канцеларија број 8 са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног простора -  
ЈНМВ бр. 01/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Рок за подношење понуда је до 29.08.2019. године до 12:00 часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.08.2019. 
године до 12:00 часова, без обзира на начин на који је послата. 

Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку, 
овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица. 
 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 12:30 часова, дана 
29.08.2019. године у просторијама Фонда за науку које се налазе у оквиру Научно технолошког 
парка, Вељка Дугошевића 54, Београд, сектор Б4, канцеларија број 8. 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку 
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отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, 
све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Понуда мора садржати све доказе који су одређени у конкурсној документацији: 

1. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са прилозима - образац 7 (осим ако 
не постоји законска обавеза понуђача да користи печат у правном промету). 

2. Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76. - понуђач је обавезан да достави све 
захтеване доказе који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације- образац 6 и 
докази који су наведени у табели и захтевани да се доставе поред наведеног обрасца.  

3. Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора – образац 8 (осим ако не постоји 
законска обавеза понуђача да користи печат у правном промету). 

4. Изјава о независној понуди -  Образац 10. Конкурсне документације. 

5. Споразум уколико понуду подноси група понуђача за партију за коју подноси понуду. 

6. Докази који су наведени у поглављу 2. и 5. Конкурсне документације. 

Понуда  мора  бити  сачињена  тако  да  је  из  ње  могуће  утврдити  њену  стварну садржину и да 
је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 
недостатака понуде. 

5.3. ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне 
податке) у обрасце у којима врши измену или допуну, а који су саставни део конкурсне 
документације и (евентуално) прилаже тражена документа. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за науку Републике Србије, 
Вељка Дугошевића 54, Београд, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног 
простора -  ЈНМВ бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног 
простора -  ЈНМВ бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног 
простора -  ЈНМВ бр. 01/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова – Радови на адаптацији 
пословног простора -  ЈНМВ бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

5.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ 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 – образац 7., понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде - Образац 7. у 
конкурсној документацији 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. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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 наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео 
у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
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Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 
наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 
добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона). 

Уз понуду је обавезно приложити, као саставни део понуде споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке о: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, односно обавеза из 
уговора. 

Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе понуђача ће 
бити одбијена као неприхватљива. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара у ком случају за 
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 
складу са Закона (члан 81 Закона). 

Задруга може поднети заједничку понуду у име задругара у ком случају за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари (члан 81 
Закона). 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

5.9.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

 

Понуда мора да садржи рок и начин плаћања. 

Плаћање се врши по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног 
обрачуна. 

Дозвољено је тражити аванс – максималан износ аванса је 20% од понуђене цене са ПДВ-ом, 
остатак уговорене цене плаћа се по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу 
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Коначног обрачуна. Уколико се на тражи аванс, плаћање се врши по привременим и окончаној 
ситуацији. 

Рок плаћања : 

- Аванс – по потписаном уговору, у року од минимално 10, а максимално 45  дана од дана 
достављеног уредног авансног предрачуна и достављеном средству финанасијског обезбеђења 
за аванс и добро извршење посла. 

- У року од минимално 10, а максимално 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених 
од стране надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења радова и уредних 
фактура/рачуна. 

- У року од минимално 10, а максимално 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене 
од стране надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења радова и уредних 
фактура/рачуна. 

 

Уколико није тражен аванс, плаћање је по привременим и окончаној ситуацији на начин дефинисан 
за ту врсту плаћања. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног Извођача. Укупна вредност привремених ситуација 
не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова. 

 

Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво 
ради набавке материјала и опреме, потребних за извршење радова по уговору који ће бити 
закључен. Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати тако што ће сваку 
испостављену привремену ситуацију умањити најмање сразмерно проценту примљеног аванса. 
Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим ситуацијама. 

 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених цена. Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаним 
записницима о примопредаји радова и коначном обрачуну. 

 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзору, односно лицу које ће 
пратити реализацију извршења радова. 

 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да призна и исплати 
неоспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни 
део ће регулисати кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не 
договоре. Извођач, на основу записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља 
окончану ситуацију. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими захтевана средства финансијског 
обезбеђења. 

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
ЗЈН. 

5.9.2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА 

Гарантни рок  за радове која су предмет јавне набавке мора бити понуђен у свему у складу са 
захтевима одређеним у одељку 2. Конкурсне документације.  
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5.9.3. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Рок извршења и извођења свих радова са пратећим услугама мора бити понуђен у свему у складу 
са захтевима одређеним у одељку 2. Конкурсне документације. 

5.9.4. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати понуду. 

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната царина, увозне дажбине и остали зависни трошкови. 

Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати, осим у случају промене стопе ПДВ-а 
која наступи до тренутка плаћања, што ће се сматрати објективном околношћу и о чему ће се 
закључити Анекс уговора у случају наступања те околности.  

Ако наручилац оцени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са 
чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 

Након закључења уговора, Наручилац не дозвољава промену цене, осим у случају наступања 
објективне околоности. 

5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, 
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку ове јавне набавке, као и 
испуњење својих уговорних обавеза, достављањем једне бланко менице за повраћај авансног 
плаћања (уколико је тражен аванс), једну бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење 
посла и једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року. 

а) Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да након закључења уговора у 
року од највише 7 календарских дана од дана закључења уговора:  

 Бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања 

- Бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини износа уговореног аванса са ПДВ-
ом (максимално 20% вредности уговора са ПДВ-ом) која ће бити са клаузулама: „без 
приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна“. Бланко соло меница мора бити само 
оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Меница за повраћај авансног 
плаћања траје 10 дана дуже од дана правдања аванса; 

- Менично овлашћење да се меницa за повраћај аванса у износу укупно уговорене вредности са 
ПДВ-ом, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 
обавеза по закљученом уговору, а које мора трајати 10 дана дуже од дана правдања аванса; 
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- Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана 
закључења уговора); 

- ОП образац – оверени потпис лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа 
Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она 
накнадно попуњена. 

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну меницу 
вратити на писани захтев понуђача. 

  

- Бланко соло меницу за добро извршење посла  

- Бланко соло меницу  за добро извршење посла у висини од 10% укупно уговорене цене (без 
урачунатог ПДВ-а) која ће бити са клаузулама: „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и 
„безусловна“. Бланко соло меница мора бити само оверена и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање. Меница за добро извршење посла траје најмање 10 дана дуже од 
дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза; 

- Менично овлашћење да се меницa за добро извршење посла у износу од 10% укупно 
уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају 
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, које мора трајати најмање 10 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза; 

- Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана 
закључења уговора); 

- ОП образац – оверени потпис лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Бланко соло меница за добро извршење посла се може активирати уколико добављач не 
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
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Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа 
Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она 
накнадно попуњена. 

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну меницу 
вратити на писани захтев понуђача. 

 

б) По закључењу уговора, у тренутку предаје окончане ситуације, понуђач се обавезује да достави: 

- Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% укупно 

уговорене цене (без урачунатог ПДВ-а) која ће бити са клаузулама: „без приговора“, „по 
виђењу“, „неопозива“ и „безусловна“. Бланко соло меница мора бити само оверена и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање. Меница за отклањање грешака у гарантном року 
траје најмање 10 дана дуже од дана истека гарантног рока; 

- Менично овлашћење да се меницa за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% 
укупно уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у 
случају не отклањања грешака у гарантном року, које мора трајати најмање 10 дана дуже од 
дана истека гарантног рока; 

- Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана 
закључења уговора); 

- ОП образац – оверени потпис лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року се може активирати уколико 
добављач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа 
Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она 
накнадно попуњена. 

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну меницу 
вратити на писани захтев понуђача. 
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5.12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и 
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови 
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим 
словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

Уколико је понуђач на горе наведен начин означио поверљивост докумената, наручилац је дужан 
да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. 
Закона).  

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона. 

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

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

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Вељка 
Дугошевића 54, Београд, путем електронске поште на e-mail: jn@fondzanauku.gov.rs 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде.  

Комисија за јавну набавку ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење 
понуда, 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. 01/2019“. 

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

mailto:jn@fondzanauku.gov.rs
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5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 
као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице (у даљем 
тексту: подносилац захтева), који има интерес за закључење уговора у овом поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу на адресу: Фонд за науку Републике Србије, Вељка 
Дугошевића 54, Београд или електронским путем на адресу електронске поште:  
jn@fondzanauku.gov.rs  а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комсија) 

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 објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца, 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 члана 149. став 4. Закона, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки. 

mailto:jn@fondzanauku.gov.rs
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона, 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. 

Да би се захтев за заштиту права сматрао потпуним у складу са чланом 151 став 1. Закона, мора 
садржати: 

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 закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. 
Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Уколико подносилац захтева оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда или 
радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда, укључујући и одлуку о 
додели уговора и одлуку о обустави поступка јавне набавке дужан је да уплати таксу у износу од 
60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 
шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ЈНМВ 01/19, сврха уплате: ЗЗП; Фонд за науку; ЈНМВ 
01/19, корисник: буџет Републике Србије.  

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено 
на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу 
члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која 
садржи следеће: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе што значи да потврда мора да садржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;  
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(5) шифру плаћања 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1.; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 

5.1.1. УПЛАТА ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ 
ИНОСТРАНСТВА  

Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа из иностранства може извршити на девизни 
рачун Министарства финансија – Управе за трезор: 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија  

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX  

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 
7-9 11000 Београд  

IBAN: RS 35908500103019323073  

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - 
„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне набавке на које се 
захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.  

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD:SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
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FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 

AMERICAS, NEW YORK 

60 WALL STREET 

UNITED STATES 
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FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

Примерке правилно поуњених налога за пренос можете видети на интернет страници Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

5.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

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

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

6.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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  _____________________________________________(уписати назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног простора -  
ЈНМВ бр. 01/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

3. 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; 

5. Понуђач збирно у претходне три обрачунске године – 2016, 2017. и 2018. години остварио 
укупан пословни приход најмање у вредности 9.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

 

Место:_____________ 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

Датум:_____________ 

 

_____________________ 

  

                                                                                                                      

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава  мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом чиме потврђују да сваки 
члан групе понуђача појединачно испуњава обавезне услове, док додатне услове испуњавају 
заједно.   
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6.2. 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__________________________________________(уписати назив подизвођача) у 
поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног простора -  
ЈНМВ бр. 01/2019, 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 (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

 

 

Место:_____________ 

 

М.П. 

Подизвођач: 

 

 

Датум:_____________ 

 

_____________________ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – РАДОВИ НА 
АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -  ЈНМВ БР. 01/2019   

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности радова– 
Радови на адаптацији пословног простора -  ЈНМВ бр. 01/2019   

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Табела 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистра Агенције за 
привредне регистре, односно регистра 
надлежног Привредног суда) 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

Законски заступници понуђача (навести име и 
презиме свих законских заступника 
понуђача. Податак је од значаја, у вези са 
утврђивањем испуњености услова из члана 
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75. став 1. тачка 2) Закона, који морају да 
испуњавају сви законски заступници понуђача)  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у 
смислу члана 78. Закона. Понуђач може да да 
овај податак, ради утврђивања испуњености 
услова из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) 
Закона. 

                        Да            Не   

 

 (у случају подношења заједнчке понуде 
понуђач може навести податак за све чланове 
групе и то: 

 

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

 

За подизвођача/е; 

 Подизвођач ______________ (назив) да не  

 Подизвођач ______________ (назив) да не  

 Подизвођач ______________ (назив) да не  

 

Понуђач може заокружити да или не у 
зависности да ли је понуђач/члан групе 
понуђача/подизвођач уписан у Регистар 
понуђача. Наручилац ће извршити проверу 
уписа у Регистар понуђача без обзира да ли је 
понуђач овај податак навео у понуди. 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке под Б) и В), 
уколико наступа група понуђача са подизвођачем/има заокружити Б) и В) и попунити податке за те 
опције)) 

 

 

Табела 2 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА 

 

 

 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно надлежног Привреднот суда) 
свих подизвођача 

 

  

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Адреса: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 
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 3) ________________________________ 

 

 

 

Матични број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Име и презиме особе за контакт: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистра 
Агенције за привредне регистре 
односно надлежног Привредног суда) 
свих чланова групе понуђача 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Адреса: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

е-mail: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 Телефон:  1) ________________________________ 
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 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Телефакс: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Порески идентификациони број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Матични број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Шифра делатности:  

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

Напомена:  

Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него што има 
предвиђених рубрика у Табели 2 потребно је копирати Табелу 2 и попунити податке за све 
подизвођаче и/или чланове групе понуђача. 

 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1 „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са 
својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима групе у заједничкој 
понуди треба навести у Табели 2 овог обрасца.  

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. 

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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7.1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ 

У складу са траженим условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом Наручиоца 
(ЈНМВ број: 01/19) нудимо вам извођење радова на адаптацији пословног простора на 19 спрату  
Палате Београд у улици Масарикова број 5, Београд. 

Радови ће се  извршити у складу са врстом и описом радова који су предмет јавне набавке, у свему 
у складу са захтеваним у поглављу 2. конкурсне документације и наведеним у Понуди. 
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7.2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-19 СПРАТ ПАЛАТЕ 
БЕОГРАД 

 

 

Р. 
бр. 

Врста и 
опис радова 

 
 
 

Јед. 
мере 

Кол  

 
Јединична 
цена рада, 
без ПДВ-а 

(дин) 

 
 

Јединична 
цена 

материјала 
без ПДВ-а 

(дин) 

 
 

Јединична 
цена рада 

са 
ПДВ-ом 

(дин) 

 
 

Јединична 
цена 

материјала 
са ПДВ-ом 

(дин) 

 
 

Укупна цена, 
без ПДВ-а 

(дин) 

Укупна цена, 
са ПДВ-ом  

(дин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9= (4x5)+(4x6) 10= (4x7)+(4x8) 
I РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ 

1 

Монтажа и 
демонтажа 
помоћне 
цевасте 
скеле у 
објекту, за 
рад у 
просторијама 

Скела мора 
бити 
изведена по 
свим ХТЗ 
прописим 

 

  

  

 

 

 

 
Обрачун по 
м2 

 

м2 

 

50,00 
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2 

Чишћење 
простора у 
објекту и око 
објекта, од 
грађевинског 
шута са 
преносом 
шута на 
депонију 
градилишта 
удаљену до 
15 км. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Обрачун по 
м2 очишћене 
површине 

 

м2 

 

453,00 
 

  

 

 

 

3 

Подне 
облоге 
скинути, 
упаковати, 
утоварити у 
камион и 
одвести на 
депонију коју 
одреди 
инвеститор, 
удаљену до 
15 км. 

 

  

  

 

 

 

 

Обрачун по 
м2 очишћене 
површине 

 

м2 

 

386,70 
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4 

Скидање 
спуштеног 
плафона са 
конструкцијо
м 

Шут 
прикупити 
изнети на 
градилишну 
депонију 
удаљену до 
15 км. 

 

  

  

 

 

 

 
Обрачун по 
м2 плафона 

 

м2 

 

453,00 
 

  

 

 

 

5 

Рушење 
унутрашњих 
преградних 
зидова од 
гипс картон 
плоча са 
припадајућо
м 
потконструкц
ијом и свим 
облогама на 
зиду. 

Шут 
прикупити и 
изнети на 
депонију 
градилишта 
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удаљену до 
15 км. У цeну 
улaзи и 
пoмoћнa 
скeлa. 

 
Обрачун по 
м2 

м2 
80,00  

  

 

 

 

6 

Прикупљaњe 
шутa и другoг 
oтпaднoг 
мaтeриjaлa 
сa oбjeктa, 
утoвaр у 
кaмиoн и 
oдвoз и 
одлагање нa 
грaдску 
дeпoниjу 
удаљености 
до 15 km. 

 

  

  

 

 

 

 

Oбрaчун пo 
м3  
oдвeзeнoг 
шутa. 

 

м3 
20,00  

  

 

 

 

 УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ, ДЕМОНТАЖИ И МОНТАЖИ   

 
II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка, 
транспорт и 
постављање 
подних 
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неглазираних 
гранитних 
плочица  I 
класе 
високог 
квалитета, 
минималног 
формата 
300x600x9 
mm са 
завршном 
текстуром 
камена 
светло сиве 
боје. 
Гранитне 
плочице 
постављати 
преко 
постојећих у 
мокрим 
чворовима, 
по систему 
фуга на фуга 
на слоју 
лепка. За 
дебљину 
фуга 
користити 
пластичне 
крстиће, а 
фуговање 
вршити фуг 
масом у боји 
по избору 
пројектанта. 
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Обрачун по 
м2 

м2 66,30  
 

  
 

 

2 

Набавка, 
транспорт и 
постављање 
зидних 
неглазираних 
гранитних 
плочица  I 
класе 
високог 
квалитета, 
минималног 
формата 
300x600x9 
mm са 
завршном 
текстуром 
камена 
светло сиве 
боје. 
Гранитне 
плочице 
постављати, 
по систему 
фуга на фуга 
на слоју 
лепка. За 
дебљину 
фуга 
користити 
пластичне 
крстиће, а 
фуговање 
вршити фуг 
масом у боји 
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по избору 
пројектанта. 

 
Обрачун по 
м2 

м2 167,30  
 

  
 

 

 
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

 
 

 
III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1 

Бојење са 
глетовањем 
унутрашњих 
зидова у две 
руке, 
полудисперз
ивном белом 
бојом типа 
„Maxipol“ или 
одговарајуће 
 
Све 
површине 
брусити, 
импрегнират
и и китовати 
мања 
оштећења. 
Предбојити и 
исправити 
тонираним 
дисперзиони
м китом, а 
затим бојити 
полудисперз
ивном бојом 
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први и други 
пут. 

 
Обрачун по 
м2 

м2 495,40  
 

  
 

 

2 

Бојење 
постојећих 
преграда и 
врата унутар 
тоалета, које 
деле кабине. 
Предбојити и 
исправити 
тонираним 
дисперзиони
м китом, а 
затим бојити 
у две руке 
полудисперз
ивном белом 
бојом типа 
„Maxipol“ или 
одговарајуће
 
  

   

 

  

 

 

 
Обрачун по 
м2 

м2 89,50  
 

  
 

 

 
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

 
 

 
IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка 
материјала и 
изрaдa 
самонивели
шуће масе за 
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изравнавање 
подова, 
дeбљинe d = 
2 - 10 мм, 
типа „Cereziit 
CN 69“ или 
одговарајуће
.  Ценом је 
обухваћен 
комплетан 
рад и 
материјал. 

 
Обрачун по 
м2 

м2 386,70  
 

  
 

 

2 

Набавка, 
транспорт, 
испорука и 
монтажа 
ламинат 
пода у 
просторијама 
 
Предвиђа се 
ламинат 
систем „клик-
клак“ са што 
већим 
отпором на 
хабање 
тврдође 
W33. 
Ламинатна 
подна облога 
мора бити 
високог 
квалитета са 
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завршном 
текстуром 
тамног 
храста 
минималних 
димензија 
120x600x8 
mm (типа 
„Tarket“ или 
одговарајући
).  Ламинатна 
подна облога 
поставља се 
као 
пливајући 
под, односно 
поставља се 
на IZO 
FLOOR 
плоче 
(екструдиран
и полистирен 
) дебљине 
6мм. Поред 
зидова 
оставити 
дилатационе 
спојнице 
ширине 10 
мм. Поред 
зидова 
поставити 
лајсне за 
ламинатни 
под и на 
сваких 80 цм 
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лајсне 
причврстити 
за зид. 
Ценом је 
обухваћен 
комплетан 
рад и 
материјал. 

 
Обрачун по 
м2 

м2 386,70  
 

  
 

 

 
УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИХ РАДОВА 

  
 

 
V ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Облагање 
зидова гипс 
картонским 
плочама 
дебљине 
12.5 мм. 
Плоче са 
"погачама" 
направљени
м од лепка 
(по упутству 
произвођача) 
причврстити 
за зид. 
Саставе 
обрадити 
глет масом и 
бандаж 
траком, по 
упутству 
пројектанта. 
У цену улази 
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и радна 
скела. 

 
Обрачун по 
м2 

м2 138,00  
 

  
 

 

2 

Израда и 
монтажа 
спуштеног 
минералног 
плафона 
типа 
„Armstrong 
SL2 Plank 
Suspension 
system“ или 
одговарајуће
, димензија 
600 x 600 x 8 
мм, са 
равним 
ивицама. 
Плоче су 
беле боје 
иуграђују на 
оригиналну 
припадајућу 
металну 
подконструкц
ију типа 
''Прелуде'' 
или 
одговарајуће
, ширине 24 
мм беле 
боје. Ценом 
обухватити и 
припадајући 
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ивични Л 
профил 
димензија 19 
x 24 мм 

 
Обрачун по 
м2 

м2 453,00  
 

  
 

 

3 

Набавка 
материјала и 
израда 
облоге за 
геберите, у 
тоалетима 
од 
влагоотпорн
ог 
гипскартона 

   

 

  

 

 

 
Обрачун по 
комаду 

ком 6  
 

  
 

 

 
УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ 
 

 
 

 
VI БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1 

Израда и 
монтажа 
челичне 
потконструкц
ије, израђене 
од кутија 100 
x 100 x 5 мм 
са 
висилицама 
до 0,5 м 
израђених од 
кутија 60 x 60 
x 3 мм. 

   

 

 

 

  



 
Конкурсна документација за јавну набавку радова 

Радови на адаптацији пословног простора- ЈНМВ бр. 01/19 
Страна 57 од укупно 101 

 
 

Димензија 
потконструкц
ије је 8 x 0.5 
м 

 Обрачун 
Пауша

лно 
  

 
 

 
  

 
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

  

 
VII САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

 

1 

Набавка, 
транспорт и  
уграђивање 
комплета wc- 
шоље 
конзолног 
типа: 
- шоља  
стандардне 
класе 
-водокотлић 
комплет 
узидни  (у 
гипсани 
монтажни 
зид) 
- WC даска 
пластична 
беле боје  
- ПВЦ цев 
прикључна 
ø32  
- сав спојни и 
пратећи 
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материјал, 
подметачи, 
дихтунзи, 
типлови, 
шрафови 

 

Обрачун по 
комаду све 
комплет 
монтирано и 
подешено. 
 

ком 6  

 

 

 

  

2 

Извршити 
набавку, 
транспорт и 
монтажу 
комплет 
умиваоника, 
са сифоном 
и 
хромираном  
батеријом. 
Шкољка 
мора бити 
снабдевена 
отворима за 
одвод и 
прелив, 
чепом  за 
затварање 
одводних 
отвора. 
Батерију 
уградити 
специјалним 
алатом 
обложеним 
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гумом да се 
не оштете 
хромиране 
површине. 
Извођач је 
дужан да 
сваку 
батерију са 
оштећеном 
површином 
замени. 
У позицију 
улази и сав 
спојни и 
пратећи 
материјал, 
подметачи, 
дихтунзи, 
типлови, 
шрафови и 
два вентила 
за прикључак 
на мрежу 
ø15.  
- умиваоник 
50 х 40 цм и 
стојећа једн. 
батерија 

 

 

Обрачун по 
комплет 
монтираном 
комаду. 

ком 2  

 

 

 

  

 
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
 

  



 
Конкурсна документација за јавну набавку радова 

Радови на адаптацији пословног простора- ЈНМВ бр. 01/19 
Страна 60 од укупно 101 

 
 

 
VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 

1 

Набавка 
прекидача- 
2М. 
Набавити и 
монтирати 
2М 
модуларни 
прекидач. 2М 
кутија, 2М 
прирубница, 
2М маска и 2 
х 1М 
прекидач 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 
комаду  

ком 3  
 

 
 

  

2 

Набавка 
прекидача – 
3М. 
Набавити и 
монтирати 
3М 
модуларни 
прекидач. 3М 
кутија, 3М 
прирубница, 
3М маска и 3 
х 1М 
прекидач 
 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 
комаду  

ком 19  
 

 
 

  

3 
Набавка 
утичница. 
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Набавити и 
монтирати 
7М 
модуларне 
утичнице.  
7М кутија, 7М 
прирубница, 
7М маска и  
3 х шуко 
утичница и 
1 х еуро 
утичница 

 
Обрачун по 
комаду  

ком 37  
 

 
 

  

4 

Набавка 
подне 
утичнице. 
Набавити и 
монтирати 
8М подне 
кутије са два 
монтажна 
рама за  
две 4М 
модуларне 
утичнице 
типа 
„Schneider“ 
или 
одговарајућа 
 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 
комаду  

ком 1  
 

 
 

  

5 
Уградна 
квадратна 
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упуштена 
розетна. 
Грло GU10 
na 220 V 
Сијалица 
LED GU104.3 
W/840 
„Osram“ или 
одговарајућа 

 
Обрачун по 
комаду  

ком 80  
 

 
 

  

6 

Висећа 
светиљка фи 
60 /2000 мм. 
Алу профил 
фи 60 
Лед стрип 
5630 / 120 ip 
20 4000K / 
4000 мм, 
напајање S-
100W ip 20 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 

комаду  
ком 11  

 
 

 
  

7 

Висећа 
светиљка 
50/75/1000 
мм 
Алу профил 
50x75 мм 
надградни / 
Р607 
Лед стрип 
5630 / 120 ip 
20 4000К / 
2000 мм, 
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напајање С-
60W ip 20 

 
Обрачун по 
комаду  
 

ком 52  
 

 
 

  

8 

Висећа 
светиљка фи 
30/2000 мм 
Алу профил 
фи 30 
Лед стрип 
5630 / 120 ip 
20 4000K / 
2000мм, 
напајањe S-
600W ip 20 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 
комаду  

ком 19  
 

 
 

  

9 

Монтажа 
електро 
галантерије 
Монтажа 
уградних и 
висећих 
плафонских 
светиљки 

   

 

 

 

  

 Обрачун 
паушал

но 
  

 
 

 
  

10 

Монтажа 
модуларних 
и подних 
утичница и 
модуларних  
прекидача 

   

 

 

 

  

 Обрачун 
паушал

но 
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УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

  

 
IX РАЗНИ РАДОВИ 

1 

Набавка и 
изрaдa 
алуминијумск
е прелазне 
лајсне за 
различите 
нивое 
(профил за 
различите 
нивое), 
ширине 32 
мм. 
Алуминијумс
ку лајсну 
причврстити 
вијцима. 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 
м¹ 

м¹ 60,00  
 

 
 

  

2 

Чишћење 
простора у 
објекту и око 
објекта, од 
грађевинског 
шута и 
превоз на 
градску 
депонију  
удаљености 
до 15 км. 

   

 

 

 

  

 
Обрачун по 
м2 очишћене 
површине 

м2 530,00  
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УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

  

ВРСТА РАДОВА 

 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
У РСД 

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ  

У РСД 

1 РУШЕЊЕ, 
ДЕМОНТАЖЕ И 
МОНТАЖЕ 

  

2 КЕРАМИЧАРСКИ 
РАДОВИ 

  

3 МОЛЕРСКО 
ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ 

  

4 ПОДОПОЛАГАЧКИ 
РАДОВИ 

  

5 ГИПСАРСКИ 
РАДОВИ 

  

6 БРАВАРСКИ 
РАДОВИ 

  

7 САНИТАРНИ 
УРЕЂАЈИ 

  

8 ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

9 РАЗНИ РАДОВИ   

 

УКУПНО  

 

  

 

Укупна понуђена цена током извршења уговора је фиксна и не подлеже променама ни из каквог 
разлога, осим у случају промене стопе ПДВ-а која наступи до тренутка плаћања, што ће се 
сматрати објективном околношћу и о чему ће се закључити Анекс уговора у случају наступања те 
околности. 

7.2.1. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

У колони 5 - уписати набавну јединичну цену рада без ПДВ-а. 

У колони 6 – уписати набавну јединичну цену материјала без ПДВ-а. 

У колони 7- уписати јединичну цену рада са ПДВ-ом 

У колони 8 – уписати јединичну цену материјала са ПДВ-ом 

У колони 9 – уписати укупну цену без ПДВ-а која се добија као збир јединичне цена рада без ПДВ-
а помножене са количином ((4x5) и јединичне цене материјала без ПДВ-а помножене са количином 
((4x6); 9= (4x5)+(4x6) 

У колони 10 -  уписати укупну цену са ПДВ-ом која се добија као збир јединичне цена рада са ПДВ-
ом помножене са количином (4x7) и јединичне цене материјала са ПДВ-ом помножене са 
количином (4x8); 10= (4x7)+(4x8). 
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У рекапитулацији радова уписати по ставкама које су наведене укупне цене са и без ПДВ-а за ту 
ставку и укуну цену са и без ПДВ-а исказану као збир свих ставки. 

Напомена: 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке, укључујући и трошкове . 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

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. 

Уговорена цена обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, 
извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси извођач како би у 
потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе. У цену је урачуната царина, увозне 
дажбине, сви зависни трошкови,транспорт, испорука свог раженог материјала, свег ситног 
неспецифицираног материјала потребног за комплетну реализацију уговора, израду, уграђивање, 
испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно-првобитно стање свих места оштећених 
на већ изведеним радовима, цена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад, 
израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан 
рад свих елемената инсталација, као и издавање потребних атеста и сертификата уколико су 
потребни. 
 
У цену је урачуната и испорука која обухвата транспорт од фабрике Произвођача или места 
куповине, транспорт и осигурање до градилишта, сав рад механизације и радне снаге, укључујући 
све припремно-завршне радове и све остале трошкове који прате реализацију овог уговора. 

Уколико понуђач нема трошкове за неки елемент понуђене цене, у одговарајућој колони Обрасца 
структуре цене може уписати „0“, „/“, оставити непопуњено или на други недвосмислен начин 
означити да нема трошак за тај елемент. 

Укупна понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а:____________________________динара 

Словима:__________________________________________________________ 

Укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом:____________________________динара 

Словима:__________________________________________________________ 
 

Укупна понуђена цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у урачунатим свим претходним и припремним радовима, 
набавци, изради, транспорту, монтажи, уградњи, односно потребан рад и материјал са свим 
неопходним активностима које су наведене у општим и техничким условима, техничком опису и 
описима позиција, који чине саставни део конкурсне документације, до коначне реализације 
предмета јавне набавке, трошковима непосредних извршилаца и свим другим пратећим и 
зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и кроз исту морају 
бити исказани сви попусти и све погодности које понуђач нуди. Понуђена цена током извршења 
уговора је фиксна и не подлеже променама. 

7.3. РОК И УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Рок за завршетак радова: Радови морају бити изведени _______________ (максимум 30 
календарских дана) дана  од дана увођења у радове.  
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Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал: ___________ (минимум 24 месеци) 

месеци од дана примопредаје радова.  

7.3.1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање се врши по привременим и окончаним ситуацијама. 

__________% (уколико Понуђач тражи аванс - уписати проценат аванса  – максимално је 

дозвољено 20%) укупно уговорене вредности са ПДВ-ом, у року , у року до __________ (минимално 
10, а максимално дана 45 дана) дана од дана достављеног уредног авансног предрачуна  и 
достављеним средствима финансијског обезбеђења (менице за повраћај авансног плаћања и 
менице за добро извршење посла). 

- У року од _____________________ (прихватљиво је минимално 10 дана, а максимално 45 ) дана 
од дана пријема привремених ситуација са којима се сагласио надзор, односно лице које ће 
пратити реализацију извршења радова и пријема уредних фактура/рачуна. 

- У року од ____________________(прихватљиво је минимално 10 дана, а максимално 45)  дана 
од дана испостављања коначне ситуације са којом се сагласио надзор, односно лице које ће 
пратити реализацију извршења радова и пријема уредних фактура/рачуна. 

7.3.2. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана). 

А 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача: 

_________________________  _________________________ 

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учеснициу заједничкој понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом (осим уколико нема законску обавезу) 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 и то у делу Б, док се поље 
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А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понудеи то у делу А, док се поље Б у том случају може оставити непопуњено или се може 
прецртати. 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ, са регистрованим седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, и 
адресом обављања делатности у Ул. Масарикова 5/XIX, Београд, матични број 17921410,ПИБ 
111343775, број рачуна КЈС840-670723-30, кога заступа др Милица Ђурић-Јовичић, в.д. директора 
(у даљем тексту: Наручилац), 

и 

_________________________________________, __________________, улица 
_____________________________ број___, порески идентификациони 
број____________________, матични број________________, број рачуна______________ који се 
води код ______________ (назив банке), телефон___________ (контакт телефон Добављача) кога 
заступа_________________________________(у даљем тексту: Добављач ) 

2/1)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 
а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

2/2)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 
а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

2/3)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 
а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

2/4)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________,а који наступа као 
а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

2/5)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као 
а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 

Напомена: Позиције 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 и 2/5 попуњавају чланови групе понуђача у случају да 
понуду подноси група понуђача, односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију 
уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења 
понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицију 2. 

 

закључили су 

У Г О В О Р 

о извођењу радова на адаптацији пословног простора 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 124/2012, 14/15, 68/15 - у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке 
мале вредности радова – Радови на адапптацији пословног простора –– ЈНМВ бр 01/19; 
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- да је Добављач поднео понуду за предметну набавку број: ___________ од 
____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код 
Наручиоца под бројем ______________ од _____________ (понуђач не попуњава овај 
податак) (у даљем тексту: Понуда) и која је саставни део уговора; 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора 
број:___________ од __________. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 
Добављача за извршење овог уговора. 

- Подизвођач ће извршити уговор у делу: 

-  испоруке (уписати назив и количину радова) ______________________________, што 
износи _______% вредности понуде 

- у пружању услуге (уписати назив и количину добара) 
______________________________, што износи _______% вредности понуде. 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет  овог  уговора  ј е  извођење радова на адаптацији пословног простора у Палати 
Београда, на 19. спрату, у Улици Масарикова број 5, Београд (у даљем тексту: пословни простор) 
за потребе обављања делатности Наручиоца, а у свему према Техничкој спецификацији, 
предмеру и предрачуну, пројектима и понуди који чине саставни део уговора. 

 

Обавезе извођача 

Члан 2. 

 

 

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе својим средствима и својом радном 
снагом, у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, техничком 
документацијом, који су саставни део овог уговора, овим уговором као и да по завршетку радова 
изведене радове преда Наручиоцу. 

Члан 3. 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова. 

Извођач се обавезује да одреди носиоце захтеваних лиценци, за све предвиђене врсте радова из 
Понуде број ___________ од _______________ године, који ће све време трајања овог уговора 
бити радно ангажовани на предметним пословима и поседовати захтеване лиценце и испуњавати 
услове прописане Законом о планирању и изградњи. 

У случају потребе за заменом носилаца захтеваних лиценци - одговорни извођач радова, Извођач 
је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових лица, претходно писмено обавести 
Наручиоца о разлозима замене и пружи доказе о томе да новоименована лица испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су запослени или ангажовани по 
неком другом правном основу код Извођача. 

Уколико након закључења Уговора, услед објективних околности у току реализације Уговора дође 
до промене у ангажовању лица, ново ангажована лица морају задовољити и испунити услове који 
су одређени у погледу кадровског капацитета. Потребно је обавестити Наручиоца најмање 8 дана 
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пре дана наступања промене и доставити све доказе који су захтевани у погледу кадровског 
капацитета у овој конкурсној документацији. Објективне околности које могу довести до промене 
радно ангажованих лица су отказ уговора о раду од стране радно ангажованог лица, или отказ 
уговора о радном ангажовању од стране радно ангажованог лица, а изузетно од стране Понуђача, 
као и уколико радно анагажовано лице не испуњава радне задатке у складу са уговореним у овој 
јавној набавци. Уколико наступе објективне околности, закључиће се Анекс уговора. 

Извођач се обавезује да посебним решењем одреди Одговорног извођача радова који руководи 
извођењем радова (у даљем тексту: Одговорни извођач). 

Одговорни извођач обавезан је, да поред обавеза из члана 152. став 7. Закона о планирању и 
изградњи, изврши и следеће обавезе: 

1. да координира, организује и руководи радом свих осталих извођача радова и обезбеди њихово 
присуство на локацији у пословном простору за време извођења радова из њихове стручне 
надлежности; 

2. да за све време трајања извођења радова располаже информацијама битним за реализацију 
уговора; 

3. да као представник Извођача комуницира са носиоцем активности лица које је одређено испред 
Наручиоца за праћење реализације уговора (у даљем тексту: Носилац активности). 

Извођач се обавезује да акт о именовању лица за безбедност и здравље достави Наручиоцу у 
складу са одредбама овог уговора. 

Члан 4. 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и следеће 
активности и радове: 

1. да изврши све потребне припреме за радове сходно предмету овог уговора; 

2. да у пословном простору, обезбеди, решење о одређивању Одговорног извођача, решења о 
одређивању носилаца захтеваних лиценци - одговорни извођач радова, за све предвиђене врсте 
радова и пројекат, односно документацију на основу које се изводе радови; 

3. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету изведених радова, уграђених 
материјала; 

4. да у току извођења радова у пословном простору поред Одговорног извођача обезбеди 
обавезно присуство носилаца захтеваних лиценци - одговорни извођач радова, за све предвиђене 
врсте радова, за време извођења радова из њихове стручнe надлежности; 

5. да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте, сертификате и другу документацију којом 
се доказује њихов квалитет, оригинал или оверене фотокопије на начин дефинисан прописима за 
ову област као и да исте преда надзору, односно лицу које ће пратити реализацију извршења 
радова на сагласност за уградњу, уз претходну проверу усаглашености са пројектном и уговорном 
документацијом; 

6. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и суседним објектима; 

7. да обезбеђује сигурност објеката, лица која се налазе на градилишту и околине, 

8. да у току извођења радова одржава пословни простор и редовно уклања сав отпадни материјал; 
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9. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, 
оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објеката; 

10. да учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова; 

11. да отклони све недостатке по рекламационом записнику у задатим роковима; 

12. да сачини у два примерка писано упутство за редовно и периодично одржавање изведених 
радова на пословном објекту и да га при примопредаји изведених радова достави Наручиоцу; 

13. да по напуштању пословног простора простора градилишта уклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

14. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном 
року; 

15. да по завршетку свих радова околни терен доведе у првобитно стање; 

16. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и осталим 
позитивним прописима, а које су потребне за извођење предметних радова. 

Члан 5. 

Извођач је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и 
Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а 
посебно да: 

1. све време извођења радова спроводи и унапређује мере безбедности и здравља на раду лица 
која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања 
повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом; 

2. поступа по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и координатора за 
безбедност и здравље на раду. 

Члан 6. 

Извођач је обавезан да о свом трошку обезбеди: 

1. извођење свих припремних радова; 

2. да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме 
потребну за извођење уговором преузетих радова и услове за извођење радова; 

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме; 

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

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

 

Члан 7. 
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Извођач је дужан да: 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 
регулишу ову област 

- омогући вршење надзора, односно контроле у пословном простору, 

- поступи по свим писаним примедбама Наручиоца и надзора, односно лица које ће пратити 
реализацију извршења радова на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те 
да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте, као и да по писаним 
примедбама Наручиоца и надзора, односно лице које ће пратити реализацију извршења радова, 
у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова 
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- у сваком тренутку на захтев надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења радова 
заједно са тим лицем, изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу 
рокова и о томе сачини извештај. 

Извештај потписују Извођач и надзор, односно лице које ће пратити реализацију извршења 
радова, а на основу тог извештаја, надзор сачињава посебан извештај који доставља Наручиоцу, 
односно по писаном налогу Наручиоца, са коментаром и предлогом мера. 

У случају да Извођач не испуњава уговорене рокове, обавезан је да по налогу надзора, односно 
лица које ће пратити реализацију извршења радова или Наручиоца, уведе рад у више смена, 
продужи смену, или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну 
накнаду за то. 

Обавезе наручиоца 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује: 

1. да пре увођења Извођача у посао преда Извођачу техничку документацију за извођење радова;  

2. да обезбеди лице које ће пратити реализацију извршења радова; 

3. да у примереном року решава све захтеве Извођача упућене посредством надзора, односно 
лица које ће пратити реализацију извршења радова. Наручилац у писаној форми доставља 
одговоре надзору, односно лицу које ће пратити реализацију извршења радова и Извођачу; 

4. да благовремено решава, уз писано и образложено мишљење надзора, односно лица које ће 
пратити реализацију извршења радова евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова; 

6. да формира Комисију за примопредају радова и Комисију за утврђивање коначног обрачуна и 
да учествује у раду тих комисија. 

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који се могу 
неповољно одразити на ток извођења радова, дужан је да без одлагања о томе обавести 
Наручиоца и надзор, односно лице које ће пратити реализацију извршења радова. 

 

Увођење извођача у посао 
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Члан 9. 

Наручилац писаним путем обавештава надзор, односно лице које ће пратити реализацију 
извршења радова о испуњењу услова за увођење Извођача у посао. 

Датум увођења у посао уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 
извршено даном кумулативног стицања следећих услова: да је Извођач доставио меницу за 
повраћај аванса (уколико је уговорен аванс), меницу за добро извршење посла и да је Наручилац 
обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту. Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 
трећeг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећeг дана 
уведен у посао. 

Даном увођења у посао, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова. 

Члан 10. 

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне радове 
даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне радове, а 
уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, 
уз реализацију средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања и гаранције за добро 
извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете. 

Уговорена цена и начин плаћања 

Члан 11. 

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара (словима: 
_________________________________ _______________________________________________ 
динара), без обрачунатог пореза на додату вредност и добијена је на основу јединичних цена и 
количина из понуде Извођача број __________ од _____________ године. 

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату вредност 
износи ______________________________ динара (словима: 
____________________________________________________________ динара). 

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, 
а стопа ПДВ на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања 
ситуације. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на рачун бр:__________________, који 
се води код банке _________________, на следећи начин: 

на име аванса од ______% (уписати проценат аванса уколико се тражи аванс, с тим да је 
максимално дозвољено 20%) уговорене цене, износ од 
__________________________________________ динара (словима: 
___________________________________________________ динара) без ПДВ-а, односно износ од 
________________________ динара (словима: 
___________________________________________________ динара) са ПДВ-ом, у року не дужем 
од _________________ (прихватљиво је минимално 10 дана, а максимално 45 ) дана од дана 
пријема уредног авансног предрачуна  и достављеним средствима финансијског обезбеђења 
(менице за повраћај авансног плаћања и менице за добро извршење посла); 

Остатак уговорене цене (уколико је тражен аванс, односно начин плаћања уколико није тражен 
аванс): 
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- У року од _____________________ (прихватљиво је минимално 10 дана, а максимално 45 ) дана 
од дана пријема привремених ситуација са којима се сагласио надзор, односно лице које ће 
пратити реализацију извршења радова и пријема уредних фактура/рачуна. 

- У року од ____________________(прихватљиво је минимално 10 дана, а максимално 45)  дана 
од дана испостављања коначне ситуације са којом се сагласио надзор, односно лице које ће 
пратити реализацију извршења радова и пријема уредних фактура/рачуна 

Наручилац неће извршити уплату по испостављеном рачуну/фактури уколико није достављено 
средство обезбеђења (меница за повраћај авансног плаћања и меница за отклањање грешака у 
гарантном року). 

Укупна вредност привремених ситуација не може да буде већа од 90% вредности уговорених 
радова. 

Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво 
ради набавке материјала и опреме, потребних за извршење радова по уговору који ће бити 
закључен. Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати тако што ће сваку 
испостављену привремену ситуацију умањити најмање сразмерно проценту примљеног аванса. 
Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим ситуацијама. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених цена. Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаним 
записницима о примопредаји радова и коначном обрачуну. 

 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзору, односно лицу које ће 
пратити реализацију извршења радова. 

 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да призна и исплати 
неоспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни 
део ће регулисати кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не 
договоре. Извођач, на основу записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља 
окончану ситуацију. 

 

Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво 
ради набавке материјала и опреме, потребних за извршење радова по овом уговору. Примљени 
износ на име аванса Извођач је дужан правдати тако што ће сваку испостављену привремену 
ситуацију умањити најмање сразмерно проценту примљеног аванса. Извођач је у обавези да цео 
износ примљеног аванса оправда привременим ситуацијама. 

Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу на начин и у роковима из овог уговора. 

 Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде број ___________ од 
_______________ године фиксне, и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих је формирана уговорена јединична цена радова (фиксна цена). 

Уговорена цена обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, 
извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси извођач како би у 
потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе. У цену је урачуната царина, увозне 
дажбине, сви зависни трошкови,транспорт, испорука свог раженог материјала, свег ситног 
неспецифицираног материјала потребног за комплетну реализацију уговора, израду, уграђивање, 
испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно-првобитно стање свих места оштећених 
на већ изведеним радовима, цена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад, 
израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан 
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рад свих елемената инсталација, као и издавање потребних атеста и сертификата уколико су 
потребни. 
 
У цену је урачуната и испорука која обухвата транспорт од фабрике Произвођача или места 
куповине, транспорт и осигурање до градилишта, сав рад механизације и радне снаге, укључујући 
све припремно-завршне радове и све остале трошкове који прате реализацију овог уговора. У цену 
су урачунати и трошкови организације градилишта, осигурања и сви остали зависни трошкови 
Извођача. 

Уговарање додатних, накнадних као и непредвиђених радова по овом Уговору није дозвољено. 

Напомена: уколико понуђач чија понуда буде била изабрана као најповољнија, није тражио 
авансно плаћање, одредбе којим је регулсано авансно плаћање неће бити укључене у уговор који 
ће се потписати са тим понуђачем.  

Члан 12. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених цена. 

Окончану ситуацију Извођач доставља након потписаног Записника о примопредаји радова и 
Записнику о коначном обрачуну. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, 
посредством надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења радова.: 

1. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, 
потписане и оверене од стране Извођача и одобрене од стране надзора, односно лица које ће 
пратити реализацију извршења радова; 

2. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у 
ситуацији, одобрене од стране надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења 
радова; 

3. атестну документацију о уграђеним материјалима и опреми који су уграђени у радовима у 
периоду за који се испоставља привремена ситуација, одобрену од стране надзора, односно лица 
које ће пратити реализацију извршења радова. са датумом одобрења, осим за материјале и 
опрему за коју је атестна документација достављена уз неку од претходних ситуација; 

4. уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави бланко соло меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзору, односно лицу које ће 
пратити реализацију извршења радова на одобрење и контролу достављене ситуације, и исту са 
комплетном документацијом из овог члана, достави Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да призна неспорни део 
ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће 
регулисати кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. 

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном 
техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и 
сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

Наручилац неће извршити плаћање извођачу у случају да се уз привремену односно окончану 
ситуацију не доставе потребни прилози утврђени ставом 1. овог члана, већ ће ситуацију са 
достављеном документацијом вратити на допуну. 

Рок за извођење радова и место извођења радова 
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Члан 13. 

Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од _______________ (уписати 
период, с тим да је максималан рок 30 календарских дана) календарских дана  од дана увођења у 
радове.   

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

Место извођења радова је пословни простор на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова 
број 5, Београд. 

Радови који производе буку не могу се изводити радним данима у периоду од 06:00-17:00 часова. 
Радови које не производе буку могу да се изводе од 00-24 часова. 

Извођач писаним путем преко надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења 
радова, обавештава Наручиоца о датуму завршетка радова и спремности пословног простора за 
примопредају, најкасније 5 дана пре уговореног рока за завршетак радова. 

Датум завршетка свих уговорених радова се констатује записником који потписују надзор, односно 
лице које ће пратити реализацију извршења радова и Извођач. 

Уколико Извођач не заврши све радове у оквиру уговореног рока, Наручилац ће без одлагања 
обавестити Извођача да захтева испуњење његових обавеза, при чему Наручилац задржава право 
на наплату уговорне казне, у складу са овим уговором, а Извођач има обавезу продужења важења 
меница и меничних овлашћења које су предате по основу уговора (за повраћај авансног плаћања 
и добро извршење посла). 

Извођач може посредством надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења радова, 
уколико су се стекли услови за продужење рока који су прописани овим уговором, да упути 
Наручиоцу писани захтев за продужење рока, најкасније 15 дана пре истека уговореног рока. 
Надзор, односно лице које ће пратити реализацију извршења радова је дужан да оцени 
оправданост захтева и да га, уколико је оправдан, достави Наручиоцу са својим мишљењем. 
Уколико је захтев Извођача неоправдан, надзор, односно лице које ће пратити реализацију 
извршења радова ће исти одбити и о томе писмено обавестити Извођача и Наручиоца. 

Уколико Наручилац добије захтев за продужење рока, након истека рока из става 5. овог члана 
уговора, такав захтев се неће разматрати. Наручилац задржава право да одбије захтев за 
продужење рока, уколико оцени да је надзор, односно лице које ће пратити реализацију уговора, 
неоправдано дао позитивно мишљење за продужење рока. 

Радови се изводе у пословном простору који се адаптира за потребе Наручиоца. 

Члан 14. 

Надзор, односно лице које ће пратити реализацију извршења радова или координатор за 
безбедност и здравље на раду ће бити обавезан уговором закљученим са Наручиоцем, да у 
случају неиспуњења обавеза из члана 4. став 1. тачка 4. и 5. и члана 5. овог уговора, наложи 
обуставу радова делимично или у целости, у зависности од тога колико неиспуњење ових обавеза 
може произвести штету на објектима или радовима, или угрозити безбедност и здравље 
запослених на градилишту. 

Налог за обуставу радова из става 1. овог члана, се констатује записнички, са обавезно задатим 
роком за отклањање разлога обуставе и о томе тренутно усмено и електронском комуникацијом 
обавештавају Носиоца активности, а писмено у року од 24 сата. 

Време обуставе радова у случајевима из става 1. овог члана, укључено је у рок за извођење 
радова. 

Члан 15. 
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Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

1. у случају прекида извођења радова који траје дуже од 5% од уговореног рока, а да прекид није 
изазван кривицом Извођача; 

2. ако наступе неповољне атмосферске и климатске прилике које у техничком и технолошком 
смислу онемогућавају извођење уговорених радова, а на предлог надзора, односно лица које ће 
пратити реализацију уговора и прибављене сагласности од стране Наручиоца; 

3. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе; 

4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као и 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац; 

6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач; 

Ако наступи било која од наведених околности, Извођач у року од 3 дана од настанка узрока 
доставља у писаној форми, уз сагласност надзора, односно лица које ће пратити реализацију 
извршења радова, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. 
Наручилац је обавезан да се по наведеном захтеву изјасни у року до 7 дана од пријема захтева. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени уговора 
у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора. 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време 
када је био у доцњи; 

2. због било које обуставе радова, настале кривицом или пропустом Извођача; 

3. уколико је захтев за продужењем рока одбијен. 

Гарантни рок на изведене радове 

Члан 16. 

Гарантни рок на изведене радове износи ___________ (минимум 24 месеца, биће преузето из 
Понуде) месеца  рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 

Дан примопредаје радова се констатује Записником који потписује надзор, односно лице које ће 
пратити реализацију извршења радова и овлашћено лице извођача радова. 

 

Испорука материјала, пријем и рекламације 

 

Члан 17. 

Пријем грађевинског и другог материјала врши се у присуству надзора, односно лица које ће 
пратити реализацију извршења радова на локацији на којој се изводе радови. 

Уколико се приликом испоруке материјала из става 1. овог члана, установи да се техничке 
карактеристике материјала разликује од карактеристика наведених у Техничкој документацији, 
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Наручилац ће, на основу прибављеног мишљења надзора, односно лица које ће пратити 
реализацију извршења радова сачинити Пријаву о рекламацији у којој ће констатовати недостатке 
и исту доставити Извођачу. 

Извођач се обавезује да у року одређеном у рекламацији, отклони уочене недостатке. Трошкови 
отклањања рекламираних недостатака падају на терет Извођача. 

Уколико Извођач не поступи по писменој рекламацији Наручиоца ни у року од наредна 3 дана од 
дана пријема поновљене рекламације Наручилац може раскинути уговор и активирати средство 
обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду штете. 

Члан 18. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока за изведене радове, на први писани позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана по пријему писаног позива 
од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом 
менице  за отклањање недостатака у гарантном року, у целости. 

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања нeдостатака из става 1. овог члана, Наручилац 
има право да од Извођача потражује накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност. 

Квалитет изведених радова 

Члан 19. 

Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној 
документацији: 

- Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 
145/2014); 

- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који 
регулишу ову област 

- Пројектом адаптације пословног простора на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова 
број 5, Београд.  

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова и употребљеног материјала и да 
надзору/ лицу које ће пратити реализацију извршења радова/Наручиоцу омогући контролу. 

Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала врши се приликом 
примопредаје изведених радова. 

Уколико Извођач није омогућио надзору/ лицу које ће пратити реализацију извршења 
радова/Наручиоцу да врши контролу квалитета изведених радова и употребљеног материјала, 
трошкови накнадне контроле падају на терет Извођача. 
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У случају несагласности у налазима контроле Извођача и надзора/лица које ће пратити 
реализацију извршења радова/Наручиоца, меродаван је налаз овлашћене организације за 
контролу квалитета, у ком случају трошкови накнадне заједничке контроле падају на терет 
уговарача чији налаз није потврђен. 

 

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком надзора, односно лица које ће пратити 
реализацију извршења радова има право да о томе обавести Наручиоца писменим путем. 
Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова одлучи у року од 8 дана. Одлука Наручиоца 
обавезујућа је за Извођача радова.. 

 

Извођач је дужан да о свом трошку обави сва додатна испитивања материјала, по захтеву 
надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења радова и/или Наручиоца, уколико 
се за тим појави потреба. 

 

Ако Извођач без претходне писaне сагласности Наручиоца угради материјал бољег квалитета од 
уговореног, цена радова се по том основу не може изменити. 

Уговорна казна 

Члан 20. 

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да плати 
Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,1% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а 
за сваки дан закашњења, а највише до 10% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. Наручилац задржава 
право да износ обрачунате уговорне казне наплати активирањем достављене бланко соло менице 
за добро извршење посла уместо умањења окончане ситуације. 

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а Наручилац због тога 
претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да од Извођача, 
осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ штете се 
утврђује у одговарајућем судском поступку. 

Накнада штете  

Члан 21. 

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или грубом 
непажњом при реализацији уговора.  

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица 
неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је 
Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.  

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка 
комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити 
записник. 

Средства финансијског обезбеђења 

Бланко соло меница за повраћај авансног плаћања 
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Члан 22. 

Извођач се обавезује да у року од 7 календарских дана од дана закључења уговора Наручиоцу 
достави: 

 

- Бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини износа укупне уговорене 
вредности са ПДВ-ом (100% вредности уговора са ПДВ-ом) која ће бити са клаузулама: „без 
приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна“. Бланко соло меница мора бити само 
оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Меница за повраћај авансног 
плаћања траје 10 дана дуже од дана правдања аванса; 

- Менично овлашћење да се меницa за повраћај аванса у износу укупно уговорене вредности са 
ПДВ-ом, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 
обавеза по закљученом уговору, а које мора трајати 10 дана дуже од дана правдања аванса; 

- Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана 
закључења уговора); 

- ОП образац – оверени потпис лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа 
Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она 
накнадно попуњена. 

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну меницу 
вратити на писани захтев понуђача. 

 

 

Бланко соло меницу за добро извршење посла  

 

Члан 23. 

Извођач се обавезује да у року од 7 календарских дана од дана закључења уговора Наручиоцу 
достави: 

- Бланко соло меницу  за добро извршење посла у висини од 10% укупно уговорене цене (без 
урачунатог ПДВ-а) која ће бити са клаузулама: „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и 
„безусловна“. Бланко соло меница мора бити само оверена и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање. Меница за добро извршење посла траје најмање 10 дана дуже од 
дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза; 
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- Менично овлашћење да се меницa за добро извршење посла у износу од 10% укупно 
уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају 
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, које мора трајати најмање 10 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза; 

- Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана 
закључења уговора); 

- ОП образац – оверени потпис лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Бланко соло меница за добро извршење посла се може активирати уколико добављач не 
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа 
Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она 
накнадно попуњена. 

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну меницу 
вратити на писани захтев понуђача. 

 
Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року 

Члан 24. 

Извођач се обавезује да у тренутку предаје окончане ситуације Наручиоцу достави: 

 

- Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% укупно уговорене 
цене (без урачунатог ПДВ-а) која ће бити са клаузулама: „без приговора“, „по виђењу“, 
„неопозива“ и „безусловна“. Бланко соло меница мора бити само оверена и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање. Меница за отклањање грешака у гарантном року траје 
најмање 10 дана дуже од дана истека гарантног рока; 

- Менично овлашћење да се меницa за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% 
укупно уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у 
случају не отклањања грешака у гарантном року, које мора трајати најмање 10 дана дуже од 
дана истека гарантног рока; 

- Потврду о регистрацији менице;  
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- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана 
закључења уговора); 

- ОП образац – оверени потпис лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року се може активирати уколико 
добављач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа 
Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она 
накнадно попуњена. 

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну меницу 
вратити на писани захтев понуђача. 

 
 

Примопредаја изведених радова  

Члан 25. 

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка радова који 
су предмет овог уговора о томе писмено обавести надзор, односно лице које ће пратити 
реализацију уговора и Наручиоца.  

Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у записнички.  

Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну.  

Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун изведених 
радова, о чему ће се сачинити записник.  

Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова (у даљем 
тексту: Комисија) именује Наручилац.  

Комисија је састављена од непарног броја чланова којe чине овлашћени представници Наручиоца 
и Извођача уз учешће надзора, односно лица које ће пратити реализацију уговора одговорних лица 
на градилишту. 

Уколико Наручилац, при примопредаји радова констатује примедбе које нису претходно уочене, 
али су примедбе такве природе да се не могу отклонити а да се објекат и радови могу користити, 
има право да оспори окончану ситуацију, и да је трајно умањи за износ разлике у цени предвиђених 
и изведених радова утврђених анализом цене. 
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О извршеном коначном обрачуну лице које ће пратити реализацију извршења радова сачињава 
Записник о коначном обрачуну. 

Извођач на основу записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану 
ситуацију.Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверене 
Окончане ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног 
материјала са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији.  

Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке:  

- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима, техничким 
нормативима и правилима струке,  

- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету,  

- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале пратеће документације,  

- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.  

Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са 
радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач ће без 
одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним количинама 
изведених радова и уграђеног материјала.  

 

Раскид уговора 

Члан 26. 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач не испуни услове за увођење у посао; 

- ако Извођач користи уплаћени аванс супротно намени која је утврђена овим уговором; 

- ако Извођач неоправдано не започне радове најкасније у року од 7 дана од увођења у 
посао; 

- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику 
више од 10%; 

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

-  ако Извођач ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да 
истог/е није пријавио приликом подношења усвојене понуде, односно ако измени 
подизвођача за извођење појединих уговорених радова, наведених у члану 3. став 2. овог 
уговора; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно или уграђује материјал који није уговорен или је 
неодговарајућег квалитета; 

- ако Извођач, у циљу отклањања уоченог недостатка, не поступи у задатом року по налогу 
Наручиоца или по налогу надзора, односно лица које ће пратити реализацију извршења 
радова, у складу са његовим уговором закљученим са Наручиоцем; 
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- ако Извођач не поступа по налозима Наручиоца, надзора, односно лица које ће пратити 
реализацију извршења радова. и/или ако Извођач својим радовима проузрокује штету и 
након писаног упозорења од стране надзора, односно лица које ће пратити реализацију 
извршења радова, о уоченим недостацима; 

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од 7 дана или 
ако одустане од даљег рада; 

- у случају недостатка средстава Наручиоца за реализацију уговора; 

- у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим 
уговором. 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 
реализацију, Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и да уновчи 
достављене менице. Извођач је у наведеном случају обавезан да накнади Наручиоцу штету, која 
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог 
извођача за те радове. 

Извођач може раскинути уговор ако Наручилац не исплати уговорену цену у роковима и на начин 
предвиђен овим уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком 
од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Члан 27. 

Уговор се може раскинути и писаним споразумом између уговорних страна којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе. 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Члан 28. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и 
да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора. На основу пресека 
изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача, сачиниће се споразум о 
међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Завршне одредбе 

Члан 29. 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који евентуално настану у извршењу овог уговора, 
решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, за решавање спорова биће надлежан 
Привредни суд у Београду. 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 
одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и пратећих подзаконских аката и Закона о 
облигационим односима. 

Члан 30. 
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Овај уговор ступа на снагу даном достављања меница за повраћај авансног плаћања и доброг 
извршења посла. 

Члан 31. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка припадају 
свакој уговорној страни. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим потписом. 

 

А 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

________________________________ 

Милица Ђурић-Јовичић, в.д. директора 

ДОБАВЉАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

 

 

У Београду, дана (попуњава Наручилац) У ______________, дана __________ 

(место и датум Понуђач)  

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учеснициу заједничкој понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце. Коначан текст уговора који ће бити потписан након доношења 
одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора које се односе на групу 
понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група понуђача или понуђач не 
поверава делимично извршење набавке подизвођачу. 
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Модел уговора понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач по неком законском основу нема обавезу 
да оверава печатом, печат може изостати. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу Б, док се поље 
А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде и 
то у делу А, док се поље Б у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати. 
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8.1. Прилог Уговора - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

8.1.1. ВРСТА И ОПИС РАДОВА  

Радови на адаптацији пословног простора се изводе у Палати Београда, на 19. спрату, у Улици 
Масарикова број 5, Београд (у даљем тексту: пословни простор) за потребе Наручиоца. 

Опис планираних радова 

У циљу уређења пословног простора за потребе обављања делатности Наручиоца потребно је 
приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању простора. 

С обзиром на дотрајалост постојећих завршних обрада подова, плафона и зидова потребно је 
уклонити постојећи спуштени плафон, постојећу подну облогу од ламината и уграђене елементе 
намештаја. 

Као завршна подна облога предвиђа се ламинат 1. класе. Пре полагања новог ламината на 
постојећу цементну кошуљицу потребно је израдити самонивелишућу брзовезујућу масу, како би 
се постојећа цементна кошуљица обезбедила од пуцања и круњења. Радовима обухватити лајсне 
уз зидове и прелазне и контактне лајсне. У тоалетима, кухињи и улазном холу се на подоовима 
постојећа керамика замењује новом керамиком високог квалитета. 

Уместо постојећег спуштеног плафона израђује се нови спуштени плафон на сопственој 
потконструкцији. Нови спуштени плафон треба да обезбеди могућност приступа постојећим 
плафонским инсталацијама, ради одржавања и евентуалних интервенција. Стога се израђује 
плафон типа „армстронг“ састављен од типске потконструкције и растер минералних плоча 
димензија 60 x 60 цм.  

Приликом монтаже спуштеног плафона се врши преипрема за монтажу и након тога и монтажа 
плафонске расвете. Монтирају се четири врсте плафонских светиљки. Уградна квадратна 
упуштена розетна 90x90 mm са ГУ10 грлом, висећа светиљка фи 30/2000 мм са лед траком 4000К, 
висећа светиљка фи 60/2000 мм са дуплом лед траком 4000К и  висећа светиљка 50/75/1000 mm 
са дуплом лед траком 4000К. Набавка се врши по спецификацији датој у предмеру и предрачуну, 
а монтажа према плану расвете. 

Постојећи зидови се чисте и где је потребно припремају за поставку облоге гипскартонских плоча, 
које се „на погаче“ лепе на површину постојећих зидова. Након тога се све површине зидова уз 
адекватну припрему глетују и крече полудисперзивном белом бојом. 

Постојећа унутрашња врата, као и надсветла у преградним зидовима се чувају и чисте. 

У тоалетима и кухињи се постојећа керамика замењује новом керамиком високог квалитета. У 
тоалетима се постојеће санитарије замењују новим, а постојеће преграде између кабина се чувају 
и уз адекватну припрему боје у нову боју по избору пројектанта. 
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Детаљан опис радова је дат у Табели 1: 

Табела 1 

Р. 
бр. 

Врста и опис радова 

 
Јединиц
а мере 

Количине  

1 2 3 4 

I РУШЕЊЕ, ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ 

1 

Монтажа и демонтажа 
помоћне цевасте скеле у 
објекту, за рад у 
просторијама. 

Скела мора бити 
изведена по свим ХТЗ 
прописим 

 

 

 Обрачун по м2 
 

м2 

 

50,00 

2 

Чишћење простора у 
објекту и око објекта, од 
грађевинског шута са 
преносом шута на 
депонију градилишта, 
удаљену до 15 км. 

 

 

 

 

 
Обрачун по м2 очишћене 
површине 

 

м2 

 

453,00 

3 

Подне облоге скинути, 
упаковати, утоварити у 
камион и одвести на 
депонију коју одреди 
инвеститор, удаљену до 
15 км. 

 

 

 
Обрачун по м2 очишћене 
површине 

 

м2 

 

386,70 

4 

Скидање спуштеног 
плафона са 
конструкцијом. 

Шут прикупити изнети на 
градилишну депонију, 
удаљену до 15 км. 
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 Обрачун по м2 плафона 
 

м2 

 

453,00 

5 

Рушење унутрашњих 
преградних зидова од гипс 
картон плоча са 
припадајућом 
потконструкцијом и свим 
облогама на зиду. 

Шут прикупити и изнети на 
депонију градилишта 
удаљену до 15 км. У цeну 
улaзи и пoмoћнa скeлa. 

 

 

 Обрачун по м2 м2 80,00 

6 

Прикупљaњe шутa и 
другoг oтпaднoг 
мaтeриjaлa сa oбjeктa, 
утoвaр у кaмиoн и oдвoз и 
одлагање нa грaдску 
дeпoниjу удаљености до 
15 km. 

 

 

 
Oбрaчун пo м3  oдвeзeнoг 
шутa. 

 

м3 
20,00 

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка, транспорт и 
постављање подних 
неглазираних, гранитних 
плочица  I класе високог 
квалитета, минималног 
формата 300x600x9 mm 
са завршном текстуром 
камена светло сиве боје. 
Гранитне плочице 
постављати преко 
постојећих у мокрим 
чворовима, по систему 
фуга на фуга на слоју 
лепка. За дебљину фуга 
користити пластичне 
крстиће, а фуговање 
вршити фуг масом у боји 
по избору пројектанта. 

  

 Обрачун по м2 м2 66,30 

2 

Набавка, транспорт и 
постављање зидних 
неглазираних гранитних 
плочица  I класе високог 
квалитета, минималног 
формата 300x600x9 mm 
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са завршном текстуром 
камена светло сиве боје. 
Гранитне плочице 
постављати, по систему 
фуга на фуга на слоју 
лепка. За дебљину фуга 
користити пластичне 
крстиће, а фуговање 
вршити фуг масом у боји 
по избору пројектанта. 

 Обрачун по м2 м2 167,30 

III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1 

Бојење са глетовањем 
унутрашњих зидова у две 
руке, полудисперзивном 
белом бојом типа 
„Maxipol“ или 
одговарајуће. 
Све површине брусити, 
импрегнирати и китовати 
мања оштећења. 
Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим 
китом, а затим бојити 
полудисперзивном бојом 
први и други пут. 

 

  

 Обрачун по м2 м2 495,40 

2 

Бојење постојећих 
преграда и врата унутар 
тоалета, које деле кабине. 
Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим 
китом, а затим бојити у 
две руке 
полудисперзивном белом 
бојом типа „Maxipol“ или 
одговарајуће  

  

 Обрачун по м2 м2 89,50 

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и 
изрaдa самонивелишуће 
масе за изравнавање 
подова, дeбљинe d = 2 - 
10 мм, типа „Cereziit CN 
69“ или одговарајуће.  
Ценом је обухваћен 
комплетан рад и 
материјал. 

  

 Обрачун по м2 м2 386,70 

2 

Набавка, транспорт, 
испорука и монтажа 
ламинат пода у 
просторијама. Предвиђа 
се ламинат систем „клик-
клак“ са што већим 
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отпором на хабање 
тврдође W33. Ламинатна 
подна облога мора бити 
високог квалитета са 
завршном текстуром 
тамног храста 
минималних димензија 
120x600x8 mm (типа 
„Tarket“ или одговарајући).  
Ламинатна подна облога 
поставља се као 
пливајући под, односно 
поставља се на IZO 
FLOOR плоче 
(екструдирани  
полистирен ) дебљине 
6мм.  
Поред зидова оставити 
дилатационе спојнице 
ширине 10 мм.  
Поред зидова поставити 
лајсне за ламинатни под и 
на сваких 80 цм лајсне 
причврстити за зид. 
Ценом је обухваћен 
комплетан рад и 
материјал. 

 Обрачун по м2 м2 386,70 

V ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Облагање зидова гипс 
картонским плочама 
дебљине 12.5 мм. Плоче 
са "погачама" 
направљеним од лепка 
(по упутству произвођача) 
причврстити за зид. 
Саставе обрадити глет 
масом и бандаж траком, 
по упутству пројектанта.  
У цену улази и радна 
скела. 

  

 Обрачун по м2 м2 138,00 

2 

Израда и монтажа 
спуштеног минералног 
плафона типа „Armstrong 
SL2 Plank Suspension 
system“ или одговарајуће, 
димензија 600 x 600 x 8 
мм, са равним ивицама. 
Плоче су беле боје и 
уграђују на оригиналну 
припадајућу металну 
подконструкцију типа 
''Прелуде'' или 
одговарајуће,  
ширине 24 мм беле боје. 
Ценом обухватити и 
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припадајући ивични Л 
профил димензија 19 x 24 
мм 

 Обрачун по м2 м2 453,00 

3 

Набавка материјала и 
израда облоге за 
геберите, у тоалетима од 
влагоотпорног 
гипскартона 

  

 Обрачун по комаду ком 6 

VI БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1 

Израда и монтажа 
челичне потконструкције, 
израђене од кутија 100 x 
100 x 5 мм са висилицама 
до 0,5 м израђених од 
кутија 60 x 60 x 3 мм. 
Димензија 
потконструкције 8 x 0.5 м 

  

 Обрачун 
паушалн

о 
 

VII САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

1 

Набавка, транспорт и  
уграђивање комплета wc- 
шоље конзолног типа: 
- шоља  стандардне класе 
-водокотлић комплет 
узидни  (у гипсани 
монтажни зид) 
- WC даска пластична 
беле боје  
- ПВЦ цев прикључна ø32  
- сав спојни и пратећи 
материјал, подметачи, 
дихтунзи, типлови, 
шрафови  

  

 

Обрачун по комаду све 
комплет монтирано и 
подешено. 

 

ком 6 

2 

Извршити набавку, 
транспорт и монтажу 
комплет умиваоника, са 
сифоном и хромираном  
батеријом. 
Шкољка мора бити 
снабдевена отворима за 
одвод и прелив, чепом  за 
затварање одводних 
отвора. Батерију уградити 
специјалним алатом 
обложеним гумом да се не 
оштете хромиране 
површине. Извођач је 
дужан да сваку батерију 
са оштећеном површином 
замени. 
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У позицију улази и сав 
спојни и пратећи 
материјал, подметачи, 
дихтунзи, типлови, 
шрафови и два вентила 
за прикључак на мрежу 
ø15.  
- умиваоник 50 х 40 цм и 
стојећа једн. батерија 

 

 
Обрачун по комплет 
монтираном комаду. 

ком 2 

VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 

Набавка прекидача- 2М. 
Набавити и монтирати 2М 
модуларни прекидач. 2М 
кутија, 2М прирубница, 2М 
маска и 2 х 1М прекидач 

  

 Обрачун по комаду  ком 3 

2 

Набавка прекидача – 3М. 
Набавити и монтирати 3М 
модуларни прекидач. 3М 
кутија, 3М прирубница, 3М 
маска и 3 х 1М прекидач 
 

  

 Обрачун по комаду  ком 19 

3 

Набавка утичница. 
Набавити и монтирати 7М 
модуларне утичнице.  
7М кутија, 7М прирубница, 
7М маска и 3 х шуко 
утичница и 1 х еуро 
утичница 

  

 Обрачун по комаду  ком 37 

4 

Набавка подне утичнице. 
Набавити и монтирати 8М 
подне кутије са два 
монтажна рама за две 4М 
модуларне утичнице типа 
„Schneider“ или 
одговарајућа 
 

  

 Обрачун по комаду  ком 1 

5 

Уградна квадратна 
упуштена розетна. 
Грло GU10 na 220 V 
Сијалица LED GU104.3 
W/840 „Osram“ или 
одговарајућа 

  

 Обрачун по комаду  ком 80 

6 

Висећа светиљка фи 60 
/2000 мм. Алу профил фи 
60 
Лед стрип 5630 / 120 ip 20 
4000K / 4000 мм, напајање 
S-100W ip 20 
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 Обрачун по комаду  ком 11 

7 

Висећа светиљка 
50/75/1000 мм 
Алу профил 50x75 мм 
надградни / Р607 
Лед стрип 5630 / 120 ip 20 
4000К / 2000 мм, напајање 
С-60W ip 20 

  

 
Обрачун по комаду  
 

ком 52 

8 

Висећа светиљка фи 
30/2000 мм 
Алу профил фи 30 
Лед стрип 5630 / 120 ip 20 
4000K / 2000мм, напајањe 
S-600W ip 20 

  

 Обрачун по комаду  ком 19 

9 

Монтажа електро 
галантерије 
Монтажа уградних и 
висећих плафонских 
светиљки 

  

 Обрачун 
Паушалн

о 
 

10 
Монтажа модуларних и 
подних утичница и 
модуларних  прекидача 

  

 Обрачун 
Паушалн

о 
 

IX РАЗНИ РАДОВИ 

1 

Набавка и изрaдa 
алуминијумске прелазне 
лајсне за различите нивое 
(профил за различите 
нивое), ширине 32 мм. 
Алуминијумску лајсну 
причврстити вијцима. 

  

 Обрачун по м¹ м¹ 60,00 

2 

Чишћење простора у 
објекту и око објекта, од 
грађевинског шута и 
превоз на градску 
депонију  удаљености до 
15 км. 

  

 
Обрачун по м2 очишћене 
површине 

м2 530,00 

 

8.2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној 
документацији: 

- Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 
145/2014); 
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- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који 
регулишу ову област 

- Пројектом адаптацији пословног простора на 19 спрату Палате Београда у улици Масарикова 
број 5, Београд. 

Контролa квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу квалитета изведених 
радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење надзора, односно лице које ће пратити 
реализацију извршења радова у току извођења радова. Регулисано уговором. 

Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће 
истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди 
Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором. 

 

 

А 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

________________________________ 

Милица Ђурић-Јовичић, в.д. директора 

ДОБАВЉАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

 

 

У Београду, дана (попуњава Наручилац) У ______________, дана __________ 

(место и датум Понуђач)  

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учеснициу заједничкој понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 
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Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце. Коначан текст уговора који ће бити потписан након доношења 
одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора које се односе на групу 
понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група понуђача или понуђач не 
поверава делимично извршење набавке подизвођачу. 

 

Модел уговора понуде понуђач мора да попуни, овери печатом (осим уколико нема законску 
обавезу) и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач 
нема законску обавезу оверавања уговора печатом, у том случају печат може изостати. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу Б, док се поље 
А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде и 
то у делу А, док се поље Б у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати. 
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9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ (навести назив понуђача), 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке мале 
вредности радова – Радови на адаптацији пословног простора - ЈНМВ бр 01/19 како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

  

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

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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10. 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 мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног простора - ЈНМВ бр 01/19, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Конкурсна документација за јавну набавку радова 
Радови на адаптацији пословног простора- ЈНМВ бр. 01/19 

Страна 101 од укупно 101 

 
 

11. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Име и презиме  Сертификат/потврда 
(за сертификована 

лица) 

Лиценца 

(за лица са Лиценцом) 

Правни основ 
ангажовања (према 
врсти ангажовања)  

 Број 
Лиценце 

Датум 
издавања 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем: 

- да су наведени подаци тачни и прилажем тражене доказе (наведени у табеларном приказу 
додатних услова – кадровски капацитет); 

- да ће наведена лица бити именована за лица одговорна за извршење предмета јавне 
набавке; 

- да ће, лица именована за лица одговорна за извршење предмета набавке, само из 
објективних разлога бити замењена, и то само лицима истих захтеваних квалификација и уз 
претходну сагласност Наручиоца. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 


