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I 

 

O П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 1. Управа за заједничке послове републичких органа овлашћена је у 

складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, да спроведе поступак јавне набавке у име и за 

рачун Министарства финансија. 

  

 

 2. Подаци о Наручиоцу: 

 Назив наручиоца: Министарство финансија 

Адреса: ул. Кнеза Милоша 20, 11000 Београд  

Интернет страница: www.mfin.rs  

ПИБ: 108213413 

Матични број: 17862146 

ЈБКЈС: 10520  

 

 

 3. Врста поступка 

 Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о 

јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015). 

 

 

 4. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је извођење радова у делу објекта у Београду, ул. 

Булевар краља Александра бр. 84. 

 

 

 5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о 

јавној набавци.  

  

 

 6. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања 

понуда. 

 

 

 7. Контакт 

 Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875. 

 

 

 

 

 

  

http://www.mfin.rs/
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II  

 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Опис предмета набавке 

                        Предмет јавне набавке je извођење радова у делу објекта у Београду, ул. 

Булевар краља Александра бр. 84. 

 

  Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови. 

 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне 

документације.  
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III 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

 1. Место и  начин  извођења радова 
 Место извођења радова је објекат у улици Булевар краља Александра бр. 
84, Београд. Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за 
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за 
време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту 
овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом 
руководиоцу градилишта.  

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.  

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 
именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.  

Радови ће се изводити ван радног времена корисника, викендима и 
празницима,уз претходно одобрење термина од стране Инвеститора, а без увећане 
накнаде по основу рада ван радног времена.  
  Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет 

понуђача. 

 

 

2.  Рок извoђења радова 
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року 

од 90 дана, од дана увођења у посао. 
 
 

 

3. Oбилазак локације 

 У циљу давања квалитетније понуде, Понуђач је у обавези да извршити 

обилазак локације, уз претходно заказивање термина. Обилазак ће бити организован за 

сваког понуђача у различитом временском периоду. Особа за контакт: Деана Власак, 

контакт телефон: 064/8167-381 и 011/3611-199. 

 

 4. Гаранција 

  Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је минимум 

24 месеца. 

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

 

 

 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
5. Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет  

изведених радова, уграђеног материјала и опреме.  
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

изведених радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити 
најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у 
супротном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт 

телефон: 064/8167-381. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза, овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими 

средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу 

са одредбама уговора. 
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6. Мере заштите  
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне 

мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 
гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон). 

 

 

7. Безбедносна провера 

 Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да уколико буде потребно, 

након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца 

посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, 

ради безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а Републике Србије. 
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IV  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 1. Обавезни услови (члан 75. Закона) 

 

 Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора 

доказати: 

 

 1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. да понуђач 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; 

 

Доказ за правно  лице: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

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

Доказ за предузетнике 

и за физичка лица : 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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1.3. 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; 

 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

 1.4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуда; 

 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена и потписана Изјава од стране понуђача која је 

саставни део конкурсне документације 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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  2. Додатни услови (члан 76. Закона) 

 

 2.1. Финансијски капацитет  

                         - Да понуђач ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим  

и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и 

извора средстава, показатељ успешности) мора да има scoring оцену најмање “ББ“ или 

„ББ+“ 

 - Потврда да предузеће у последњих 6 ( шест ) месеци који претходе 

објављивању јавног позива нема забележене дане блокаде ( Потврдом треба обухватити 

и датум објављивања Позива ) . 

Доказ за правно  

лице: - Извештај о scoring-u издат од Агенције за привредне регистре 
- Потврда о броју дана блокаде издата од Народне банке Србије, 
Одељења за принудну наплату. 

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 

 

2.2. Пословни капацитет   
Да је понуђач извео радове који су слични радовима из предметне јавне 

набавке, у вредности од минимум 90.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходних 5 (пет) 
година (2014,2015,2016,2017. и 2018. година ), на минимално 2 јавна објекта за 
Наручиоце из Члана 2. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/2012.) 

 
 

- Понуђач треба да поседује важеће 

сертификате: 1) ISO 9001 систем менаџмента 
квалитетом  
2) ISO 14001 управљање заштитом животне средине  
3) OHSAS 18001 за управљање здрављем и безбедности на раду  
4) ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедности информација  
5) ISO 50001 систем менаџмента енергијом  
6) ISO 22301  систем менаџмента континуитета пословања  
7) ISO 37001 систем менаџмента против мита или одговарајући 

8) Сертификат EXCELLENT SME Serbia 

 

Доказ за правно 

лице: 

- Окончана ситуација за извршене радове потписана и 
оверена од стране Наручиоца,стручног надзора и понуђача, 
са јасно обележеним позицијама. 

- попуњен Списка референтних наручилаца. 

- Фотокопије свих наведених важећих сертификата 

( морају имати важност и на дан подношења понуде ) 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

  



Страна 9 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

 2.3. Технички капацитет 

 У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже 

довољним техничким капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има 

минимум: 

 - два камиона (минималне носивости 5 т) 

 - две дизалице за вертикални транспорт минималне носивости 250 kg са 

важећим стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме 

 - једна мешалица минималног капацитета 150 l са важећим стручним 

налазом о извршеном прегледу и испитивању опреме 

 

 

Доказ за правно 

лице: 

- за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се 

спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица 

основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка 

опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која 

претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

- за опрему набављену у години у којој се јавна набавка спроводи – 

рачун и отпремница; 

- уколико се ради о закупу техничког капацитета – фотокопија уговора 

о закупу са пописном листом закуподавца; 

- уколико је технички капацитет у лизингу– фотокопија уговора о 

лизингу. 

- за возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира 

на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних 

дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на 

дан отварања; 

- стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме 

 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу 

оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 2.4.  Кадровски капацитет 

 Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама 

извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 
 -Најмање 50 запослених лица или радно ангажованих лица 

грађевинске, електро и машинске струке,од којих најмање: 

 

 - 3 монтера суве градње  

 - 5 зидара 

 -  1 водоинсталатера 

 -  2 столара 

 - 3 молера 

 - 5 бравара 

 - 2 подополагача  

 - 1  електричара  

 - 10  помоћних радника 

 - 2 инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411 

 - 1 инжењер електротехнике са лиценцама 450  

 - 1инжењер електротехнике са лиценцама 453  

 - 1 инжењер Машинства са лиценцом 430 
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Доказ за правно лице: - копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се 
види да су запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско 
осигурање (за сваког запосленог појединачно) или збирни списак који је 
оверен од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из 
кога се види да су сви пријављени на пензијско осигурање. Уколико се из 
наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да 
достави доказ (уверење, диплома или доказ о додатној обучености или доказ о 
преквалификацији). 
- копије важећих лиценци за инжењере (за сваког појединачно). 

Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за све 

време трајања уговора. 

 

2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО 

ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни 

споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач 

ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Доказ: Попуњена и потписана Изјава понуђача  

 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75..ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи 

следеће:  

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено 

затражити од понуђача коме на основу извештаја комисије за јавну набавку буде 

додељен уговор, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 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.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар 

понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци (докази) јавно доступни. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да 

провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави 

тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка 

подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју 

писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним 

органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора 

бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 
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И З Ј А В А 

 

 

 

којом понуђач:  

_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

у  отвореном поступку јавне набавке број 11/2019, чији је предмет извођење радова у 

делу објекта у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, под пуном 

материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време 

подношења понуде.  

 

 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 13 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

у  отвореном поступку јавне набавке број 11/2019, чији је предмет извођење радова у 

делу објекта у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач 

_______________________ 

____________________________________________________________ поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време 

подношења понуде. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

којом члан групе: 

____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

у  отвореном поступку јавне набавке број 11/2019, чији је предмет извођење радова у 

делу објекта у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити 

животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време 

подношења понуде. 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  

 

 

У случају потребе Изјаву копирати. 

 

 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 
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Списак референтних наручилаца 

 

Ред.  

бр. 

Списак референтних 

наручилаца – купаца 

Врста радова  

 

Вредност  

изведених радова 

без ПДВ-а 

1 2 3 

1.  

  

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

8.   

 

9.   

 

10.   

 

 У к у п н о: 
 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или 

копије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу  

 копирати. 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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2.3 Технички капацитет 

 

 

Ред. 

бр. 
Марка, тип и регистарски 

 број камиона минималне носивости до 5т 

Правни основ коришћења 

(својина, лизинг или закуп) 

1. 

  

2. 

  

 

 

 

Напомена: Уписати у табеле потребне податке 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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2.4. Кадровски капацитет 

 

 Списак од најмање 35 извршилаца  
 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

 

Профил и степен стручне спреме 

1 2 3 

 Монтери суве градње 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

 Зидари 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

 Водоинсталатер 

9.   
 

 Столар 

10.   
 

11.   
 

 Молери 

12.   
 

13.   
 

14.   
 

 Бравари 

15.   
 

16.   
 

17.   
 

18.   
 

19.   
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Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

 

Профил и степен стручне спреме 

1 2 3 

 Подополагачи 

20.   
 

21.   
 

Електричар  

22.   
 

Помоћни радници 

23.   
 

24.   
 

25.   
 

26.   
 

27.   
 

28.   
 

29.   
 

30.   
 

31.   
 

32.   
 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица Лиценца број 

1 2 3 

 Дипломирани инжењер грађевине 

33.   
 

34.   
 

Дипломирани инжењер електротехнике 

35.   
 

Дипломирани инжењер машинства 

36.   
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Остала запослена лица 

37.   
 

38.   
 

39.   
 

40.   
 

41.   
 

42.   
 

43.   
 

44.   
 

45.   
 

46.   
 

47.   
 

48.   
 

49.   
 

50.   
 

( уписати податке у табелу ) 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 У предметној јавној набавци подизвођачу 

_________________________________из  ________________, делимично поверавам 

_____________ % укупне вредности набавке, а што се односи на:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу 

 не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета 

 набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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V 

 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 1. Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски 

језик и оверен од стране судског тумача. 

 

 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 

који су саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у 

целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

   Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан 

групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред 

наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве 

дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају и потписују 

овлашћена лица свих чланова групе.  

 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста 

буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној 

коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или 

кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ 

ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса 

понуђача.  
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 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

  

4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

  5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или 

опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за 

подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

 

 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда. 

 

7. Подизвођач 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

 9. Валута 

 Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 

 Приликом давања понуде, у цену позиције урачунати набавку, транспорт, 

испоруке и уградњу свог потребног материјала и пратећег материјала за извршење 
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конкретне позиције, употребу алата, машина и механизације, заштиту подова, намештаја 

ПВЦ фолијом (где је применљиво), измештање намештаја ради извођења радова и 

враћање на место по завршетку уколико је потребно, употребу радне скеле за радове, 

узимање мера на лицу места, одржавање чистоће градилишта за несметан рад запослених 

ван радне зоне, изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на градску депонију, 

као и завршно чишћење објекта након завршетка радова, као и набавку, испоруку и 

монтажу опреме са пуштањем у рад. 

 

 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.     

      Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана 

достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног 

органа Наручиоца.  

 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано 

средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да 

садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 

 11. Вишак радова 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о 

грађењу („Сл. лист  СФРЈ бр. 18/77“),  понуђач је дужан да застане са извођењем радова 

и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за 

вишком радова. 

 По добијању писане сагласности, понуђач ће извести вишак радова, с тим 

да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди 

постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује 

вишак радова, Наручилац и понуђач ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова 

неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

 12. Средства финансијског обезбеђења 

12.1 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде  
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде у висини од 2 % од понуђене цене, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје 

рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у 

обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 

приговора. 

 Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико 

понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; одбије да потпише,благовремено не потпише уговор или не достави средство 

финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.  

 

       12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 50% укупно 

уговорене цене, без ПДВ-а која траје 5 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза. 
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 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати 

наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као 

ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта.  

 

12.3. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

 Понуђач је дужан да у трентуку закључења уговора достави Наручиоцу 

оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од 

уговорене цене, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција мора да траје 5 дана дуже од рока за извршење 

уговорних обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, Извођач 

радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског обезбеђења или достави 

ново средство финансијског обезбеђења за период који одговара продуженом 

временском периоду извођења предметних радова и захтевима Наручиоца који се односе 

на средстава финансијског обезбеђења. 

 

 12.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно 

уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока за 

извршење уговорних обавеза, обавезујућег карактера за банку.    

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као 

ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта.  

 

 12.5. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 

 Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-

а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење уговорних обавеза. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива 

на први позив, без приговора. 

 Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, Извођач 

радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског обезбеђења или достави 

ново средство финансијског обезбеђења за период који одговара продуженом 

временском периоду извођења предметних радова и захтевима Наручиоца који се односе 

на средстава финансијског обезбеђења. 

 

 12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера 

  Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 

од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока, 

обавезујућег карактера за банку. 

 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а 

нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  
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 12.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року 

 Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје 

предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива 

на први позив, без приговора. 

 

 13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 

 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 

 

14. Полиса осигурања 

 Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од 

одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени 

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 i 145/2014) и 

Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени 

гласник РС“ број 40/2015). 

 Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време 

важења уговора у предметној набавци. 

 

 

 15. Заштита података наручиоца 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које 

понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих 

података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

 16. Заштита података понуђача 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане 

у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која 

би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 

цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

 

 

 17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде 

 Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуда предајом на писарници Управе за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, или путем факса на број 011/3615-867 

или 011/3616-615 и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова 

до 15,30 часова. 
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  Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези 

са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број 

телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се 

прописује комуникација у поступку јавне набавке. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену “ Објашњења – јавна набавка 

број 11/2019 чији је предмет извођење радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар 

краља Александра бр. 84”. 

 

 18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда наручилац може у фази 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 и 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 примерен 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 понуда. 

 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. 

  

 19. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа 

понуђена цена. 

 

 20. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће 

изабрати понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може 

бити краћи од две године.  

 

21. Мере заштите 

Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет набавке, 

примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др закон). 

 

 22. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 

лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца.  

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам 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. 
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 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 

предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове 

тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

 Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, 

садржи следеће податке: 

 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. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН. 

 

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

прихватиће се: 

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

следеће елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) 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; 

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица 

или банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

 Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

 

 23. Закључење уговора 

 Наручилац може сходно члану 112. ЗЈН, закључити уговор и пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

 24. Измене током трајања уговора 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о 

јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, 

уколико за то постоје оправдани разлози. 
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  25. Употреба печата 

 Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да приликом 

сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

  Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у отвореном поступку јавне набавке број 11/2019, чији 

је предмет извођење радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар краља 

Александра бр. 84, све податке који су нам стављени на располагање у поступку 

предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као 

поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања 

као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације 

укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном 

смислу, а у складу са Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у смислу 

Закона којим се уређује тајност података.  

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости. 

  Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум: _______________________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и 

попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем 

понуду како следи: 

 

  

  

Понуда број:  

Датум:  

 

 

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом  и да их потпише  

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А  

 

 

 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

  



Страна 32 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)     Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:   

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити   

  поверено већем броју подизвођача 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе-носиоца посла 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

                                                                                             

___________________________ 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе                     

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

    Потпис овлашћеног лица 
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, 

 од дана отварања понуда. 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

________________________  дана, од дана отварања понуда. 

 

 

(уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

  Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: 

одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење 

грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије 

условљено. 

  Понуђачима је дозвољено да за нуђење сваке позиције могу дати алтернативу која ће одговарати пројектом предвиђен квалитет уз 

неопходну сагласност Пројектанта и Инвеститора. 

  Понуђач - извођач радова је у обавези да пре него што да понуду за тендер, обиђе објекат, сагледа укупан обим посла, изврши снимање, 

и поред осталог се упозна са специфичностима објекта и радова. 
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01-00 
PRIPREMNI RADOVI  

        
  

01-01 Postavljanje zaštitnih ograda za vreme 

izvođenja radova. Table za izradu ograde su 

montažno demontažne, sa postavljenim 

upozorenjima za prolaznike. Zaštitne ograde 

postaviti u skladu sa zakonskom regulativom 

o bezbednosti i zdravlju na radu.         

  

  Obračun paušalno 
pauš 1,00   

  

01-02 Formiranje gradilišne deponije u delu dvorišta 

objekta. Gradilišnu deponiju vidno obeležiti i 

zaštititi zbog korisnika parking prostora i 

prolaznika. Mesto deponije odrediti u 

dogovoru sa Investitorom. Po završetku 

radova vratiti prostor u prvobitno stanje       

  

  Obračun paušalno. 
pauš 1,00   
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01-03 Iznošenje postojećeg nameštaja i opreme iz 

prostorija koje se adaptiraju za vreme 

izvođenja radova. Nameštaj deponovati u 

okviru kompleksa na mesto koje odredi 

Investitor. Cenom obuhvaćeno i vraćanje 

iznetog nameštaja i opreme.       

  

  Obračun po m2 površine prostorije 
m2 1.429,89   

  

01-04 Zaštita postojeće unutrašnje stolarije na kojoj 

nije predvidjena sanacija i farbanje, u cilju 

sprečavanja fizičkih oštecenja prilikom 

izvodjenja radova. Zaštitu izvršiti troslojno: 

streč folija, rebrasti karton i završno 

građevinska folija.       

  

  Obračun po m2 površine obuhvaćene zaštitom 
m2 328,51   

  

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI  
  

02-00 
DEMONTAŽE I RUŠENJA 

      
  

02-01 Demontaža unutrašnjih vrata na ulazima u 

kancelarije. Vrata dimenzija 90x200 cm sa 

otvarajućim jednim krilom u metalnom 

okviru. Ispuna krila peskirano staklo. Pažljivo 

demontirati spoljni okvir vrata da ne dođe do 

rastresanja zidne mase. Demontirati spoljni 

okvir i krilo vrata i transportovati na 

gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po komadu vrata 
kom 54,00   
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02-02 Demontaža unutrašnjih vrata na ulazima u 

toalete. Vrata dimenzija 78x200 cm sa 

otvarajućim jednim krilom u metalnom okviru. 

Ispuna krila peskirano staklo. Pažljivo 

demontirati spoljni okvir vrata da ne dođe do 

rastresanja zidne mase. Demontirati spoljni 

okvir i krilo vrata i transportovati na gradilišnu 

deponiju.       

  

  Obračun po komadu vrata kom 6,00   
  

02-03 Demontaža unutrašnjih vrata na ulazima u 

prostor sa GRO. Vrata dimenzija 105x200 cm sa 

otvarajuća dva krila u metalnom okviru. Ispuna 

krila u kombinaciji peskiranog stakla i punih 

ispuna. Pažljivo demontirati spoljni okvir vrata 

da ne dođe do rastresanja zidne mase. 

Demontirati spoljni okvir i krilo vrata i 

transportovati na gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po komadu vrata kom 6,00   
  

02-04 Demontaža podova od itisona u prostorijama 

koje su predviđene za adaptaciju. Itison 

demontirati, upakovati i transportovati na 

gradilišnu deponiju.       

  

  Obračun po m2 demontiranog poda m2 787,82   
  

02-05 Demontaža poda od vinila u pojedinim 

prostorijama koje se adaptiraju. Pod 

demontirati,  upakovati, utovariti i odneti na 

gradilišnu deponiju.        

  

  Obračun po m2 demontiranog poda m2 267,44   
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02-06 Demontaža drvene sokle visine h=10cm u 

prostorijama koje se adaptiraju, u kancelarijama 

i u hodnicima. Soklu demontirati zajedno sa 

tiplovima i šrafovima i sav materijal kao i šut 

nastao prilikom izvođenja radova upakovati, 

utovariti i odneti na gradilišnu deponiju.          

  

  Obračun po m' demontirane sokle 
m' 1.199,76   

  

02-07 Demontaža postojećeg spuštenog plafona tipa 

ARMSTRONG u hodnicima. U cenu uračunat 

sav potreban materijal i rad po poziciji uz 

korišćenje lake pokretne skele, sa iznošenjem 

šuta i odvozom na gradilišnu deponiju.        

  

  Obračun po m² površine 
m2 336,14   

  

02-08 Skidanje stare disperzivne boje sa zidova. 

Visina zida do plafona približno 2.88 m, na delu 

fasadne aluminarije visina parapeta približno 95 

cm, u hodnicima h=2.44 m. U cenu uračunat sav 

potreban materijal i rad po poziciji sa 

iznošenjem šuta i odvozom na deponiju.        

  

  Obračun po m2 površine zida 
m2 2.914,44   

  

02-09 Demontaža ugaone drvene obloge na 

parapetima u kancelarijama, ispod fasadne 

stolarije. Demontirane elemente, kao isav šut 

nastao prilikom demontaže utovariti i 

transportovati na gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po m1 demontirane obloge 
m1 279,28   
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02-10 Demontaža odbojnih daski u kancelarijama. 

Demontirane elemente, kao i sav šut nastao 

prilikom demontaže prikupiti i transportovati na 

gradilišnu deponiju.       

  

  Obračun po m1 demontiranih elemenatat 
m1 685,92   

  

02-11 Demontaža postojeće rasvete u kancelarijama. 

Rasveta od plafonskih LED cevi u nadgradnom 

kućištu. Nakon demontaže pregledati instalacije 

i obezbediti ih za povezivanje na nove rasvetne 

elemente nakon ugradnje. Demontirane svetiljke 

transportovati na gradilišnu deponiju.       

  

  Obračun po komadu 
kom 222,00   

  

02-12 Demontaža postojeće rasvete u hodnicima. 

Rasveta od ugradnih LED kružnih panela Ø30 

cm. Nakon demontaže pregledati instalacije i 

obezbediti ih za povezivanje na nove rasvetne 

elemente nakon ugradnje. Demontirane svetiljke 

transportovati na gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po komadu 
kom 66,00   

  

02-13 Demontaža postojeće elektro opreme u 

prostorijama - nadgradne utičnice i prekidači. 

Nakon demontaže pregledati instalacije i 

obezbediti ih za povezivanje na novu elektro 

opremu. Demontirane elemente transportovati 

na gradilišnu deponiju.       

  

  Obračun po kompletu demontirane opreme po 

prostoriji. Kancelarije +hodnici komplet 54,00   
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02-14 Demontaža postojećih trakastih rolo zavesa u 

kancelarijama. Demontirane roletne 

transportovati na gradilišnu deponiju.       

  

  Obračun po m2 površine roletni 
m2 279,28   

  

02-15 Demontaža postojećih venecijanera  u 

kancelarijama. Demontirane venecijanere 

transportovati na gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po m2 površine roletni 
m2 279,28   

  

02-16 Demontaža i obijanje podne obloge od 

granitne keramike u hodnicima i kuhinjama, 

predviđenim za adaptaciju. Oblaganje 

keramičkim pločicama dimenzija 30x30 cm 

postavljenim u građevinskom lepku. 

Demontiranu keramiku kai sav šut nastao 

prilikom izvođenja radova prikupiti i izneti na 

gradilišnu deponiju a površinu očistiti.       

  

  Obračun po m2 demontirane površine 
m2 373,97   

  

02-17 Demontaža i obijanje podne obloge od 

keramičkih pločica u toaletima predviđenim 

za adaptaciju. Oblaganje keramičkim 

pločicama dimenzija 30x30 cm postavljenim 

u građevinskom lepku. Demontiranu 

keramiku kai sav šut nastao prilikom 

izvođenja radova prikupiti i izneti na 

gradilišnu deponiju a površinu očistiti.       

  

  Obračun po m2 demontirane površine 
m2 45,00   
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02-18 Demontaža i obijanje zidne obloge od 

keramičkih pločica u toaletima i čajnim 

kuhinjama predviđenim za adaptaciju. 

Oblaganje keramičkim pločicama dimenzija 

30x30 cm postavljenim u građevinskom lepku. 

Demontiranu keramiku kao i sav šut nastao 

prilikom izvođenja radova prikupiti i izneti na 

gradilišnu deponiju a površinu očistiti.         

  

  Obračun po m2 demontirane površine m2 208,33   
  

02-19 Obijanje maltera nakon skidanja keramičkih 

pločica u toaletima i čajnim kuhinjama 

predviđenim za adaptaciju. Obiti malter i očistiti 

spojnice do dubine od 1 cm. Površine zidova 

očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Sav 

šut nastao prilikom izvođenja radova prikupiti i 

izneti na gradilišnu deponiju a površinu očistiti.       

  

  Obračun po m2 zidova m2 208,33   
  

02-20 Obijanje i rušenje postojeće cementne košuljice 

u prostorijama koje su predviđene za adaptaciju. 

Sav šut nastao prilikom izvođenja radova 

prikupiti, utovariti i trasnportovati na gradilišnu 

deponiju.         

  

  Obračun po m2 obijene cementne košuljice m2 1.429,89     

02-21 Demontaža sanitarne opreme u toaletima na 

međuspratu. Umivaonik sa zidnom 

jednoručnom baterijom. Demontirane sanitarije 

izneti na gradilišnu deponiju a površinu očistiti.       

  

  Obračun po komadu 
kom 6,00   
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02-22 Demontaža sanitarne opreme u toaletima na 

međuspratu. Stojeća WC šolja sa 

visokomontažnim vodokotlićem. Demontirane 

sanitarije izneti na gradilišnu deponiju a 

površinu očistiti.       

  

  Obračun po komadu 
kom 6,00   

  

02-23 Demontaža prateće opreme u toaletima na 

međuspratu. Sušač za ruke, dozer za tečni sapun 

i slično. Demontirane elemente trasnportovati na 

gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po kompletu 
komplet 6,00   

  

02-24 Demontaža električnog bojlera zapremine 80l u 

toaletima. Demontirane bojlere trasnportovati na 

gradilišnu deponiju.       

  

  Obračun po komadu 
kom 3,00   

  

UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA: 
  

03-00 
BETONSKI RADOVI 

        
  

03-01 Malterisanje zidova sa kojih je izvršeno obijanje 

do osnovnog materijala pre izvođenja obloge od 

granitne keramike. Malterisanje izvoditi 

produžnim cementnim malterom R 1:3:9 u dva 

sloja d=2cm. Pre malterisanja površine očistiti i 

isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj grunt, 

raditi produžnim malterom deblijine sloja 

d=1cm od prosejanog šljunka "jedinice". Malter 

naneti preko nakvašene podloge i narezati radi 

prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spravljati sa 

sitnim i čistim peskom bez primesa mulja i         
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organskih materija. Perdašiti uz kvašenje. 

Omalterisane površine moraju biti ravne, bez 

preloma i talasa a ivice oštre i prave. U cenu 

uračunati i postavljanje ugradnih AL lajsni sa 

PVC mrežicom na uglovima i ivicama zidova. 

Lajsne postaviti u celoj visini kako ne bi došlo 

do oštećenja ivica. 

  Obračun po m2 omalterisane površine 
m2 208,33   

  

03-02 Izrada cementne košuljice minimalne debljine 

d=4cm, preko prethodno postavljene 

termoizolacije i dvostruke PVC folije koja je 

sastavni deo pozicije. Košuljicu armirati sa 

armaturnom mrežom Q84 ili izvoditi sa 

dodatkom polipropilenskih vlakana u cilju 

povečanja otpornosti i nosivosti, Sve uračunato 

u cenu pozicije. Košuljica mora biti ravna i 

čvrsta i u ravni sa postojećom podlogom. Voditi 

računa o nivelaciji visina, izvršiti snimanje 

visina poda, gornja površina nove podloge mora 

biti dovedena u projektovanu visinu i 

novoprojektovanu završnu obradu poda. 
        

  

  Obračun po m2 izvedene cementne košuljice 

sa svim predradnjama m2 1.350,00   

  

UKUPNO BETONSKI RADOVI: 
  

04-00 
SUVOMONTAŽNI RADOVI         

  

04-01 Nabavka materijala, transport  i montaža 

spuštenog plafona. Obešena podloga plafona sa 
prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih         
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čeličnih profila kao montažni i noseći profili, 

ovešani odgovarajućim visilicama. Visina 

spuštanja 8 cm sa oblogom od kasetiranih ploča 

60x60cm tipa ARMSTRONG ili odgovarajuće. 

Raditi u svemu prema uputstvu proizvođača 

tehničkom opisu i projektu. Za stabilnost 

plafona odgovara Izvođač radova. U cenu 

ukalkulisati radnu skelu, čeličnu 

podkonstrukciju, dodatna ojačanja za otvore i 

slobodan kraj plafona, ojačanja za nošenje 

svetiljki, prosecanja za otvore instalacija.  

___________________________ 
 

  Obračun po m² pokrivenog plafona, sa svim 

predradnjama u skladu sa zahtevima 

proizvođača i potrebnom radnom skelom m2 1.350,00   

  

UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: 
  

05-00 
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

        
  

05-01 Nabavka materijala i gletovanje zidova.  U 

okviru pozicije obuhvaćeno gletovanje zidnih 

površina glet masom u dva prelaza sa 

šmirglanjem (kompletna priprema površine za 

nanošenje boje).         

  

  Obračun po m²  gletovane površine, sa svim 

predradnjama i potrebnom radnom skelom m2 2.914,44   
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05-02 
Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih  

zidova disperzivnom bojom,  ton prema 

izboru Investitora. Bojiti bojom dva puta (do 

postizanja željenog ravnomernog tona). U 

okviru pozicije obuhvaćena priprema površina 

osnovnim premazom i (kompletna priprema 

površine za nanošenje boje) kao i zaštita 

stolarije tokom izvođenja radova.  
      

  

  
Obračun po m² obojene površine, sa svim 

predradnjama u skladu sa zahtevima 

proizvođača boje i potrebnom radnom skelom 
m2 2.914,44   

  

05-03 
Nabavka materijala, gletovanje i bojenje 

disperzijom špaletni, širine 15cm, nakon 

ugradnje vrata i obrade istih. Špaletne 

gletovati glet masom (kitom). Površine 

obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. 

Pregledati i kitovati oštećenja i pukotine. 

Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim 

kitom, a zatim bojiti disperzivnom bojom prvi 

i drugi put. Boja i ton po izboru investitora.  
        

  

  
Obračun po m1 obrađene špalene, sa svim 

predradnjama u skladu sa zahtevima 

proizvođača boje i potrebnom radnom skelom 
m1 355,74   

  

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: 
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06-00 
IZOLATERSKI RADOVI 

        
  

06-01 Nabavka materijala, transport i izrada 

horizontalne hidroizolacije u sanitarnim 

čvorovima  polimer cementnom 

hidroizolacijom tipa "Sikalastic 200W" ili 

odgovarajuće. Hidroizolaciju podići uz 

obimne zidove min. 20 cm, a spoj vertikalne i 

horizontalne hidroizolacije i deo oko slivnika 

dodatno ojačati elastičnom mrežicom 

SikaSeal Tape S ili odgovarajuće, što je 

obuhvaćeno cenom. Keramika se lepi direktno 

preko hidroizolacije. Postojeću podlogu 

očistiti, odstraniti sve nevezane delove, 

iskrpiti oštećenja, nakvasiti podlogu da bude 

vlažna bez barica na površini.  Hidroizolaciju 

izvesti u svemu prema Tehničkom opisu, 

važećim propisima, tehničkim uslovima, 

detaljima i uputstvu proizvođača. Cenom 

obuhvaćena obrada svih prodora (vertikalnih i 

horizontalnih) koji se obrađuju prema 

detaljima proizvođača hidroizolacije. 

___________________________ 

         

  

  
Obračun po m2 izvedene izolacije 

m2 45,00   
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06-02 Nabavka materijala, transport i ugradnja 

termoizolacije poda u objektu. Termoizolacija 

od podnih ploča ekspandiranog polistirena - 

stirodur d= 3 cm, mase 30 kg/m3, ispod 

cementne košuljice, po postupku koji u 

potpunosti definiše proizvođač.        

  

  Obračun po m2 izvedene izolacije 
m2 1.350,00   

  

 UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:  
  

07-00 KERAMIČARSKI RADOVI           

07-01 Nabavka materijala transport i oblaganje podova 

u hodnicima i kuhinjama protivkliznom 

granitnom keramikom  d=8 mm, dimenzije 

30x30, ili 50x50, boje po izboru Investitora. 

Protivkliznost >=R9 (prema standardu DIN 

51130), absorpcija vode E<=0.5% (prema 

standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak  

>40N/mm² (prema standardu ISO 10545-4),  

Keramiku lepiti lepkom u slogu po izboru 

projektanta preko postojeće obloge od 

keramičkih pločica. Lepak mora biti 

kompatibilan sa podlogom i granitnom 

keramikom visokog kvaliteta klase C2TE. 

Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti 

ravno. Sve fuge fugovati fungicidnom  masom 

za fugovanje u boji po izboru projektanta. 

Veličina fuge min 2mm.         

  

  Obračun po m2 postavljene keramike 
m2 373,97   
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07-02 Nabavka materijala transport i oblaganje 

podova u sanitarnim čvorovima granitnom 

keramikom  d=8 mm, dimenzije 30x30, ili 

50x50, boje po izboru Investitora. 

Protivkliznost >=R9 (prema standardu DIN 

51130), absorpcija vode E<=0.1% (prema 

standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak  

>40N/mm² (prema standardu ISO 10545-4),  

Keramiku lepiti lepkom u slogu po izboru 

projektanta preko postojeće obloge od 

keramičkih pločica. Lepak mora biti 

kompatibilan sa podlogom i granitnom 

keramikom visokog kvaliteta klase C2TE. 

Podlogu prethodno pripremiti i polaganje 

izvesti ravno. Sve fuge fugovati fungicidnom  

masom za fugovanje u boji po izboru 

projektanta. Veličina fuge min 2mm.           

  

  Obračun po m2 postavljene keramike 
m2 45,00   

  

07-03 Nabavka materijala, transport i oblaganje 

zidova u sanitarnom čvoru granitnom 

keramikom d=8mm, dimenzije 20x20 ili 

30x30, absorpcija vode E>=0.5% (prema 

standardu ISO 10545-3), otpornost na pritisak  

>=12N/mm² (prema standardu ISO 10545-4), 

mrazootporne, kiselootporne, boje po izboru 

projektanta. Keramiku lepiti lepkom u slogu 

po izboru projektanta. Lepak mora biti 

kompatibilan sa podlogom i granitnom 

keramikom. Podlogu prethodno pripremiti i 

polaganje izvesti ravno. Polaganje izvesti         
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visoko kvalitetnim cementnim lepkom klase 

C2TE. Sve fuge fugovati fungicidnom  

masom za fugovanje u boji po izboru 

projektanta. Veličina fuge min 2mm.                                                 

Napomena:  

U cenu zidne keramike  ukalkulisati na svim 

uglovima, spajanja keramike:  

 - gerovanje ili 

 -postavljanje tipskih fazonskih elementa 

Upotreba lake pokretne zidarske skele ulazi u 

cenu pozicije. 

  
Obračun po m2 zidne obloge 

m2 208,33   

  

07-04 Nabavka materijala, transport i postavljanje 

sokle u visine h=10 cm, boje u skladu sa 

podnom keramikom. Keramiku lepiti lepkom 

u slogu po izboru projektanta. Lepak mora biti 

kompatibilan sa podlogom i granitnom 

keramikom. Podlogu prethodno pripremiti i 

polaganje izvesti ravno. Sve fuge fugovati 

fungicidnom  masom za fugovanje u boji po 

izboru projektanta. Veličina fuge min 2mm.                                                 

Napomena:  

U cenu ukalkulisati na svim uglovima, 

spajanja keramike:  

 - gerovanje ili 

 -postavljanje tipskih fazonskih elementa         

  

  Obračun po m1 izvedene sokle 
m1 307,26   
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07-05 Radovi na nabavci materijala transportu i 

oblaganju špaletni vrata u toaletima na 

međuspratu granitnom keramikom d=8mm, 

istih karakteristika i boje kao na zidovima. 

Špaletne širine 15 cm. Lepak mora biti 

kompatibilan sa podlogom i granitnom 

keramikom. Podlogu prethodno pripremiti i 

polaganje izvesti ravno. Sve fuge fugovati 

fungicidnom  masom za fugovanje u boji po 

izboru projektanta. Veličina fuge min 2mm.                                                 

Napomena: U cenu zidne keramike  

ukalkulisati na svim uglovima, spajanja 

keramike:  - gerovanje ili -postavljanje tipskih 

fazonskih elementa         

  

  Obračun po m1 izvedene špaletni 
m1 31,80   

  

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: 
  

08-00 RADOVI NA UGRADNJI ALUMINARIJE       
  

  Ugradnju u svemu vršiti prema principima i 

preporukama RAL metode.  Površinska 

obrada profila mora doći od proizvođača 

profila- traži se jedinstvena garancija 

dobavljača sistema - plastifikacija u 

standardnu boju prema RAL karti, u ton 

prema izboru Investitora. 

Okov:  treba da je od istog proizvođača kao i 

sistem profila i mora odgovarati dimenzijama 

i težini krila, kao i načinu otvaranja (dokazati 

kataloškim podacima proizvođača sistema). 

Vidni delovi okova treba da su oblika prema         

  



Страна 53 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

Red. 

br. 
Pozicija Jed.mere Količina 

Јed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno bez 

PDV-a 

(4x5) 

Ukupna sa 

PDV-om 

(4x6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

izboru projektanta i boje u tonu sa 

konstrukcijom štoka.  

08-01 Izrada, trasnport i montaža unutrašnjIh vrata 

na kancelarijama. Jednodelna pregrada sa 

otvarajućim jednim krilom vrata. Otvaranje 

krila oko vertikalne ose prema unutra. 

Konstrukcija štoka i krila od višekomornog 

sistema profila. Završna obrada profila 

plastifikacija, u prirodnoj boji aluminijuma - 

silver RAL 9007. Krilo zastakljeno 

jednostrukim peskiranim staklom debljine 

d=6mm. Ugradnju vršiti bez pragova. Vrata 

dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, 

vulkanizovanom na uglovima . 

Vrata opremiti odgovarajućim okovom, 

obostrano postavljenom kvakom, bravom i 

ključem. Vidni delovi okova treba da su 

oblika prema izboru projektanta i boje u tonu 

sa konstrukcijom štoka prema RAL, a na 

osnovu standardnih kataloških uzoraka 

proizvođača. Cenom obuhvaćena i obrada 

špaletni nakon ugrađivanja stolarije kao i 

ugradnja ugaonih pervajz lajsni po obodu 

otvora na spoju sa špaletnama. Dimenzije 

vrata 90/200 cm. Sve dimenzije proveriti pre 

ugradnje.         

  

  Obračun po komadu finalno ugrađenih i 

obrađenih vrata.  kom 54,00   
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08-02 Izrada, trasnport i montaža unutrašnjIh vrata 

na toaletima. Jednodelna pregrada sa 

otvarajućim jednim krilom vrata. Otvaranje 

krila oko vertikalne ose prema unutra. 

Konstrukcija štoka i krila od višekomornog 

sistema profila sa ispunom krila od 

aluminijumskih panela. Završna obrada 

profila plastifikacija, u prirodnoj boji 

aluminijuma - silver RAL 9007. Ugradnju 

vršiti bez pragova. Vrata dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom 

na uglovima .Vrata opremiti odgovarajućim 

okovom, obostrano postavljenom kvakom, 

bravom i ključem. Vidni delovi okova treba 

da su oblika prema izboru projektanta i boje u 

tonu sa konstrukcijom štoka prema RAL, a na 

osnovu standardnih kataloških uzoraka 

proizvođača. Cenom obuhvaćena i obrada 

špaletni sa spoljne strane nakon ugrađivanja 

stolarije kao i ugradnja ugaonih pervajz lajsni 

po obodu otvora na spoju sa špaletnama. 

Dimenzije vrata 78/200 cm. Sve dimenzije 

proveriti pre ugradnje.         

  

  Obračun po komadu finalno ugrađenih i 

obrađenih vrata.  kom 6,00   

  

08-03 Izrada, trasnport i montaža unutrašnjIh vrata 

na prostorijama smeštenih GRO. Jednodelna 

pregrada sa otvarajućim jednim krilom vrata. 

Otvaranje krila oko vertikalne ose prema 

unutra. Konstrukcija štoka i krila od 

višekomornog sistema profila sa ispunom         
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krila od aluminijumskih panela. Završna 

obrada profila plastifikacija, u prirodnoj boji 

aluminijuma - silver RAL 9007. Ugradnju 

vršiti bez pragova. Vrata dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom 

na uglovima . 

Vrata opremiti odgovarajućim okovom, 

jednostrano postavljenom kvakom, bravom i 

ključem. Vidni delovi okova treba da su 

oblika prema izboru projektanta i boje u tonu 

sa konstrukcijom štoka prema RAL, a na 

osnovu standardnih kataloških uzoraka 

proizvođača. Cenom obuhvaćena i obrada 

špaletni sa spoljne strane nakon ugrađivanja 

stolarije kao i ugradnja ugaonih pervajz lajsni 

po obodu otvora na spoju sa špaletnama. 

Dimenzije vrata 105/200 cm. Sve dimenzije 

proveriti pre ugradnje. 

  Obračun po komadu finalno ugrađenih i 

obrađenih vrata.  kom 6,00   

  

08-04 Izrada, transport i montaža aluminijumskih 

zastakljenih pregrada u hodnicima. Fiksna 

aluminjumska pregrada sa dvokrilnim 

zastakljenim vratima sa kontrolom pristupa. 

Pregrađivanje izvršiti sa vertikalnom i 

horizontalnom podelom, ukupne visine prema  

postojećoj visini pod-plafon, približno 2.95 m 

- horizontalna prečka na h=220 cm sa fiksnim 

nadsvetlom visine 75 cm.  Dužina pregrade od 

zida stepeništa do zida lifta, približno 5.0 m - 

vrata dimenzija 180/220 cm u sredini         
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pregrade, sa dva fiksna segmenta dimenzija 

160/220 cm. Mere uzeti na licu mesta.  

Konstrukcija štoka i krila od višekomornog 

sistema profila. Zastakljivanje izvršiti 

jednostrukim sigurnosnim staklom staklom 

d=8mm sa soklom visine d=10cm, dihtovati 

trajno elastičnom EPDM gumom, 

vulkanizovanom na uglovima.Zavrsna obrada 

Al. profila plastifikacija, u tonu prirodne boje 

aluminijuma - silver RAL 9007.  

  Vrata opremiti odgovarajućim okovom, 

kvalitetnim za pravilno funkcionisanje vrata. 

Vidni delovi okova treba da su oblika prema 

izboru projektanta i boje u tonu sa 

konstrukcijom štoka prema RAL, a na osnovu 

standardnih kataloških uzoraka. Vrata 

snabdeti skrivenim šarkama, mehanizmom za 

samozatvaranje, mehanizmom kontrole 

pristupa, jednostrano postavljenom kvakom, 

bravom i cilindar sa 3 ključa. proizvođača.U 

cenu uračunata i obrada špaletni nakon 

ugrađivanja aluminarije.         

  

  Vrata pripremiti za ugradnju 

elektromegnetnog prihvatnika u štoku vrata i 

magnetnog kontakta. Čitač kartica je 

postavljen u zidu pored vrata sa spoljne strane 

i uračunat je u cenu pozicije.         

  

  Obračun po komadu ugrađene aluminijumske 

pregrade sa svim neophodnim predradnjama.  kom 6,00   
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08-05 Restauracija postojećih prozora u 

kancelarijama. Prozore pregledati i izvršiti 

ampasovanje. Podesiti mehanizam za 

zatvaranje. Okov pregledati i oštećene 

elemente zameniti novim po uzoru na 

postojeći. Falc i ivice prozora obraditi po 

potrebi da krila fino naležu, dihtuju i lako se 

zatvaraju.         

  

  Obračun po komadu prozora 
kom 60,00   

  

UKUPNO RADOVI NA UGRADNJI ALUMINARIJE:   

09-00 RADOVI NA 

ELEKTROINSTALACIJAMA         

  

09-01 Ugradnja plafonske panel led rasvete sa 

povezivanjem na postojeću elektro instalaciju 

nakon završetka ugradnje spuštenog plafona. 

Ugradni  LED panel dimenzija 600x600mm, 

debljine 9mm, ukupne  snage min 40W,  

temperatura boje svetla 4000K sa indeksom 

reprodukcije boje Ra80, inicijalni flux 

svetiljke 3600lm, stepen zaštite IP40, životbi 

vek minimum 30.000h, komplet sa priborom 

za montažu.Led panel tipa XLED 60x60 45W 

3600LM 220-240V ili sično.         

  

  Obračun po komadu ugrađene svetiljke 
kom 318,00   
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09-02 Nabavka transport i zamena elektro opreme u 

prostorijama-prekidači i šuko utičnice. 

Monofazne šuko priključnice (dvomodularne)  

za ugradnju u  kutiju u zidu Ø60mm, 16 A, 

250V, komplet kutija, nosač, jedna šuko 

priključnice, maska. Prekidači obični za 

ugradnju kutiju Ø60mm, komplet kutija, 

nosač, 1- obični  dvomodularni  prekidač, 

maska. Pozicijom obuhvaćena  ugradnja nove 

opreme i povezivanje na postojeću instalaciju. 

Obračun prema komplet zamenjenoj opremi 

po prostoriji.         

  

  Obračun po kompletu zamenjene opreme 
komplet 54,00   

  

09-03 Nabavka transport imontaža elektro opreme u 

hodnicima. Pozicijom obuhvaćena  ugradnja 

nove opreme i povezivanje na postojeću 

instalaciju. Fleksibilni energetski razvodni 

kablovi PP-Y 3x2.5mm postavljaju se u 

prethodno montirane PVC kanalice na 

zidovima i u prostor spuštenog plafona. 

Oprema - monofazne šuko priključnice 

(dvomodularne) sa zaštitnim poklopcem, za 

ugradnju u  kutiju u zidu Ø60mm, 16 A, 

250V, IP44,  komplet kutija, nosač, jedna 

šuko priključnice , maska. Obračun prema 

komplet ugrađenoj opremi po prostoriji.         

  

  Obračun po kompletu zamenjene opreme 
komplet 3,00   
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09-04 Nabavka, transport i montaža unutrašnjeg 

elektro razvoda instalacija slabe struje do 

računarskih komponenti u hodnicima. 

Fleksibilni energetski razvodni kablovi LAN 

(CAT6) sprovode se do novih priključaka prema 

zahtevima Investitora. Sav razvod položiti u 

prethodno postavljene PVC kanalice i u prostor 

spuštenog plafona.          

  

  Obračun po kompletu ugrađene opreme 
komplet 3,00   

  

09-05 Isporuka i montaza  protivpaničnih svetiljki: 

Nadgradna protivpanična LED svetiljka, 3W, 

IP65, autonomije od 1h, u pripravnom (SE) 

spoju. Svetiljka je izrađena od V2 samogasivog 

halogen free polikarbonata, sa LED izvorom 

svetla i odgovarajucim piktogramom.        

  

  Obračun po kompletu ugrađene opreme 
komplet 3,00   

  

UKUPNO RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA: 
  

10-00 
INSTALACIJE VIDEO NADZORA 

        
  

10-01 Nabavka, transport i montaža unutrašnjeg 

elektro razvoda instalacija video nadzora. 

Fleksibilni energetski razvodni kablovi PP-Y 

3x1.5mm2 sprovode se od DVR do kamera za 

video nadzor postavljenim prema zahtevima 

Investitora, na visini od h=2.5m. Sav razvod 

položiti u prethodno postavljene PVC kanalice i 

u prostor spuštenog plafona.          

  

  Obračun po kompletu izvedenih instalacija 
komplet 3,00   
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10-02 Nabavka transport i montaža kamera u boji za 

24h video nadzora. U cenu uračunate sve veze i 

neophodan dodatni materijal za montažu.       

  

  Obračun po komadu kom 6,00     

10-03 Nabavka transport i montaža DVR (digitalnih 

video rekordera) u prostoriji koju za to odredi 

Investitor. DVR povezati sa svim kamerama. 

DVR treba da ima wireless pristup u oba smera 

prema internetu i odgovarajući hard disk za 

mogućnost beleženja minimum 7 dana za sve 

kamere.       

  

  Obračun po komadu kom 3,00     

UKUPNO INSTALACIJE VIDEO NADZORA:   

11-00 PODOPOLAGAČKI RADOVI          

11-01 Polaganje PVC podne obloge za frekventnu 

komercijalnu upotrebu sa poliuretanskim 

habajućim slojem, debljine 0,55 mm, koja ne 

zahteva voskiranje tokom životnog veka. 

Predviđena obloga je izrađena u pločama, 

spremnim za postavljanje uklapanjem na žljeb, 

bez adhezivnog sredstva.         

  

  Obračun po m2 postaljene podne obloge 
m2 1.055,26   

  

11-02 Ugradnja sokla lajsne 6 cm od foliziranog mdf-

a, sa pvc spojnicama. Obračun po m. m 1.650,00   
  

11-03 Nabavka, trasport materijala i postavljanje 

ugaonih PVC lajsni za vinil podove visine 10 

cm. Na svakih 80cm lajsne pričvrstiti za zid. 

Sučeljavanja gerovati.        

  

  Obračun po m1 postavljenih lajsni 
m1 249,47   
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UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI: 
  

12-00 
RADOVI NA UGRADNJI SANITARIJA 

       
  

12-01 Nabavka, transport i montaža podne WC šolje 

u toaletima, tipa  IDEAL STANDARD ili 

odgovarajuće. Spoj šolje sa odvodom izvršiti 

prema uputstvima proizvođača ugradbenog 

elementa, tako da spoj bude dihtovan 100%. 

Zaptivanje izvršiti staklenim kitom. Uz WC 

se još predviđa i dispanzer za dve rolne toalet 

papira i četka za pranje WS šolje. 

___________________________ 

       

  

  Obračun po komadu 
kom 6,00   

  

12-02 Nabavka, transport i montaža zidnog 

bešumnog vodokotlića u toaletima. Spajanje 

vodokotlića sa dovovodom izvršiti plastičnom 

cevi. Pozicijom obuhvaćeni delovi za 

pričvršćivanje, montažu i zaptivanje kao i 

crevo za dovod vode.       

  

  Obračun po komadu 
kom 6,00   
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12-03 Nabavka, transport i montaža komplet 

umivaonika u toaletima i ordinacijama. Širina 

minimum 55 -65 cm, sa jednoručnom 

baterijom tipa  IDEAL STANDARD ili 

odgovarajuće. Školjka mora biti opremljena 

otvaračima za odvod i prelivom, hromiranim 

ili gumenim čepom za zatvranje odvoda. 

Ispod umivaonika montirati PVC sifon i 

spojiti ga sa odgovarajućim gumenim spojem. 

Uz umivaonik ide i dozator za tečni sapun i 

samosložive papirne ubruse. 

___________________________ 

         

  

  Obračun po komadu 
kom 6,00   

  

12-04 Nabavka i montaža keramičkog zidnog 

pisoara. Pod ovom pozicijom se 

podrazumeva: kljunasti pisoar komplet sa 

ventilima, priključnim crevom, trafoom i 

odvodnom armaturom od hromiranog 

materijala.       

  

  Obračun po komadu 
kom 3,00   
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12-05 
Nabavka i montaža el. Bojlera u toaletu 

zapremine 80 litara, komplet sa termometrom,  

termostatom  i  sigurnosnim ventilom. Bojler 

okačiti  na postojeće ankere. Bojler spojiti sa 

vodovodnom instalacijom hromiranim cevima 

sa rozetom (ne fleksibilna).  Priložiti  garantni 

list i atest  za  svaki  bojler i sigurnosni ventil.  

U cenu je uračunato i priključivanje bojlera na 

električnu mrežu.  
        

  

  Obračun po komadu 
kom 3,00   

  

UKUPNO RADOVI NA UGRADNJI SANITARIJA:   

13-00 
RAZNI RADOVI 

      
  

13-01 Ugradnja venecijaner roletni. Venecijaneri sa 

bočnim vođenjem od aluminijumskih lamelica 

širine 25 mm.       

  

  Obračun po m2 izvedenih venecijanera 
m2 279,28   

  

13-02 Nabavka transport i ugradnja obloge na 

parapetima po uzoru na postojeće stanje. 

Obloga izrađene od univera d= 18 mm, 

kantovane ABS kant trakom debljine d= 2 

mm, boje u dekoru osnovnih boja. Oslanjanje 

polica preko plastičnih tiplova sa upuštenom 

glavom i zaštitnom maskom u ravni obloge.         

  

  Obračun po m1 izvedene obloge 
m1 279,28   

  

13-03 Nabavka transport i ugradnja odbojnih daski u 

kancelarijama. Obloga izrađene od univera d=       

  



Страна 64 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

Red. 

br. 
Pozicija Jed.mere Količina 

Јed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno bez 

PDV-a 

(4x5) 

Ukupna sa 

PDV-om 

(4x6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

18 mm, kantovane ABS kant trakom debljine 

d= 2 mm, boje u dekoru osnovnih boja. Veza 

se ostavruje preko plastičnih tiplova sa 

upuštenom glavom i zaštitnih maski u ravni. 

  Obračun po m1 izvedenih odbojnih daski 
m1 685,92   

  

13-04 Čišćenje prostorije po završetku svih radova. 

Izvršiti detaljno čišćenje, pranje svih staklenih 

površina, čišćenje i fino pranje svih 

unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Sav 

ostatak od materijala zaštite i ostalo ukloniti 

iz objekta i izneti na gradilišnu deponiju. Svu 

stolariju i bravariju koja je bojena pregledati a 

okove i brave očistiti tako da mogu normalno 

da se koriste. U cenu ulazi i koridor od 2m 

oko prostorije u kojoj su izvođeni radovi.         

  

  Obračun po m² površine, sa svim 

predradnjama  m2 1.429,89   

  

13-05 Odvoz građevinskog šuta i ostalog materijala 

nastalog tokom izvođenja radova, sa 

gradilišne deponije na gradsku deponiju. 

Predviđeno je da se transport celokupnog 

materijala izvede u više odvoza.       

  

  Obračun paušalno 
pauš 1,00   

  

UKUPNO RAZNI RADOVI:    
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REKAPITULACIJA 

     Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om  

01-00 PRIPREMNI RADOVI      

02-00 DEMONTAŽE I RUŠENJA     

03-00 BETONSKI RADOVI     

04-00 SUVOMONTAŽNI RADOVI     

05-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI     

06-00 IZOLATERSKI RADOVI     

07-00 KERAMIČARSKI RADOVI     

08-00 RADOVI NA UGRADNJI ALUMINARIJE     

09-00 RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA   

10-00 INSTALACIJE VIDEO NADZORA   

11-00 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

12-00 RADOVI NA UGRADNJI SANITARIJA   

13-00 RAZNI RADOVI   

  

UKUPNO: 
    

 

 Напомена: За позиције у којима је наведен произвођач, понуђачи могу понудити одговарајуће добро и дужни су да за сваку 

позицију упишу произвођача, модел и тип. 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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-РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ- 

 

ГАРАНЦИЈА  

 

 

 

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је 

 

________________________месеци/године (уписати понуђени рок гаранције) 

 

 

 

                           Гаранција не може бити краћа од 24 месеца. 

 

 

 

 

                        

 

  

 

  Потпис овлашћеног лица 
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VII 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише,  

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Београд, Кнеза Милоша 20 

  

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Београд, Кнеза Милоша 

20, ПИБ 108213413, матични број: 17862146, ЈБКЈС, које 

заступа Синиша Мали, министар (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Извођач радова) 

 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 

понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке 

број 11/2019, чији је предмет извођење радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар краља 

Александра бр. 84; 

 - да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број 

(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар 

краља Александра бр. 84; 

 - да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору 

делимично поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је извођење радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар 

краља Александра бр. 84. и то 

 

(спецификација ће бити преузета из понуде)  

 

Члан 2. 

 

 Укупно уговорена цена је (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а. 

 Цена је изражена у динарима без ПДВ-а. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењене количине радова из 

члана 1. овог уговора, у зависности од потреба на објектима, односно потреба корисника. 

 У цену радова урачунати набавку, транспорт, испоруке и уградњу свог 

потребног материјала и пратећег материјала за извршење конкретне позиције, употребу 

алата, машина и механизације, заштиту подова, намештаја ПВЦ фолијом (где је 

применљиво), измештање намештаја ради извођења радова и враћање на место по 

завршетку уколико је потребно, употребу радне скеле за радове, узимање мера на лицу 

места, одржавање чистоће градилишта за несметан рад запослених ван радне зоне, 

изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на градску депонију, као и завршно 

чишћење објекта након завршетка радова, као и набавку, испоруку и монтажу опреме са 

пуштањем у рад. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

        Члан 3. 

 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене. 

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања 

привремених обрачуна, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца.  

 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано 

средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 

ВИШАК РАДОВА 

 

                                                                    Члан 4. 

 

                         Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. 

лист  СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести 

стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова. 

 По добијању писане сагласности  Извођач ће извести вишак радова, с тим 

да укупна вредност вишка радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

 Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се утврди 

постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 5. 

 

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора достави 

Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% 

од уговорене цене, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних 

обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања.  

Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, Извођач 

радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског обезбеђења или достави 

ново средство финансијског обезбеђења за период који одговара продуженом временском 

периоду извођења предметних радова и захтевима Наручиоца који се односе на средстава 

финансијског обезбеђења. 

 

        Члан 6. 

 

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења Уговора, преда 

Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10%, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од рока за испуњење 

уговорних обавеза. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и саставни је део овог уговора. 

 

 

 

Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, Извођач 

радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског обезбеђења или достави 

ново средство финансијског обезбеђења за период који одговара продуженом временском 

периоду извођења предметних радова и захтевима Наручиоца који се односе на средстава 

финансијског обезбеђења. 

 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, 

преда наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% без ПДВ-а, која траје 5 дана 

дуже од гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива 

на први позив, без приговора. 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у 

случају неиспуњења уговорних обавеза. 

 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 8. 

 

 Извођач радова је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у 

року од 90 дана, од дана увођења у посао. 
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МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 9. 

 
 Место извођења радова је објекат у улици Булевар краља Александра бр. 
84, Београд. Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за 
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време 
извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код 
Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу 
градилишта.  

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.  

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 
именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.  

Радови ће се изводити ван радног времена корисника, викендима и 
празницима,уз претходно одобрење термина од стране Наручиоца, а без увећане накнаде 
по основу рада ван радног времена.  
  Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет Извођача 

радова. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 

 

 Гаранција на изведене радове и уграђени материјал (биће преузето из 

понуде). 

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 11. 

 

  Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет 

изведених радова, уграђеног материјала и опреме. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

изведених радова, уграђеног матријала и опреме, извођач радова мора исте отклонити 

најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном 

Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт 

телефон: 064/8167-381. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство 

финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са 

одредбама уговора.  

 

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

 Члан 12. 

 

 Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од 

одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени 

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 i 145/2014) и Правилником 

о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ број 

40/2015). 

 Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време 

важења уговора у предметној набавци. 



Страна 72 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

      Члан 13. 

 

 Извођач радова је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог 

уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности 

и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017). 

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

Члан 14. 

 

 Понуђач којем је додељен уговор, уколико буде потребно, дужан је да 

након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца 

посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради 

безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а Републике Србије. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

 

 Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 

поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, 

који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих 

података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 16.  

 

 Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без 

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује 

на прописани начин. 

 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 17. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају 

када друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором 

преузете обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

  

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 18. 

 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о 

јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, 

уколико за то постоје оправдани разлози. 

 



Страна 73 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

Члан 20.  

 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу 

на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 21. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 22. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Члан 23. 

 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

  - потпис - 

Синиша Мали, министар                                           директор 

 

 

 

 

 



Страна 74 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 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 поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама 

понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио 

одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 



Страна 75 од 75 

Министарство финансија,  

Београд, Кнеза Милоша 20;  ОП 11/2019 

 

 

 

 

   

 

IX 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у 

отвореном поступку јавне набавке број 11/2019, чији је предмет Извођење радова у делу 

објекта у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, понуду поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и 

попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача. 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

сс/јс 

 

 

 

 

 


