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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019), припремљена је: 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку – Радови на текућем одржавању,  

ЈН бр. 02/20 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 21 

VII Модел уговора 35 

VIII Образац трошкова припреме понуде 42 

IX Образац изјаве о независној понуди 43 

X Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона 44 

XI Изјава о достављању средства обезбеђења за добро извршење 
посла 45 

XII Образац меничног овлашћења 46 

XIII Образац потврде о обиласку локације 47 
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I- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 Назив: Шеста београдска гимназија 
 Адреса: Милана Ракића 33, 11000 Београд 
 ПИБ: 100027643 
 Матични број: 07076843 
 Интернет страница: http://vigimnazija.edu.rs/ 

 
2. Категорија наручиоца: Просвета. 
 
3. Врста поступка јавне набавке: 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и 
подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова. 

. 
4. Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке број 02/20 су радови на текућем одржавању, за потребе Шесте београдске 
гимназије. 
 
 
5. Циљ поступка: 
 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације: 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе. 
 

7. Контакт лице: 

 Горан Обућински, дипл. правник, службеник за јавне набавке  
 Мејл: fimigo.beograd@gmail.com 

 

 

 

http://vigimnazija.edu.rs/
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II- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 02/20 су радови на текућем одржавању, за потребе Шесте београдске 
гимназије. 
 

• Oзнака и назив из Општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови. 
                                                                                                 

 
2. Партије:  

Јавна набавка није обликована по партијама.  

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни 
део понуде. Контрола извршења радова спроводиће се преко надзорног органа кога решењем 
одређује наручилац. 
 
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз упутство 
понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.  
 
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест да 
производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест односи 
искључиво на материјал који се уграђује. 
 
Наручилац је обавезан да обезбеди: 
 

- Техничку документацију по којој се изводе радови 
 
Рок за извођење радова: Рок извођења радова је највише 15 дана од дана увођења у посао. 
 
 
Место извршења радова: Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд. 
 
Обавезан обилазак локације извођења радова: Обилазак локације је обавезан за понуђаче како 
би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио 
све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка 
локације наведени су у оквиру Конкурсне документације, поглавље XIII. Понуда понуђача који не 
достави потврду о обиласку локације биће третирана у складу са одредбом члана 3 став 1 тачка 32 и 
33 Закона о јавним набавкама. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

О9ОБАВПраво на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:  

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговрајући регистар (Агенције за привредне регистре 
или Привредног суда). (члан 75. став 1. тачка 1) Закона). 

 
 

Доказ: 

Правно лице - Извод о регистрацији у Агенцији за привредне регситре 
- Извод о регистрацији у Привредном суду  

Предузетник  - Извод о регистрацији у Агенцији за привредне регситре 
- Извод о регистрацији у Привредном суду  

Физичко лице - Извод о регистрацији у Агенцији за привредне регситре 
- Извод о регистрацији у Привредном суду  

Орган надлежан 
за издавање: 

 

1) Агенција за привредне регистре 
2) Привредни суд према месту седишта 

 
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) 
Закона). 

 
Доказ: 

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 
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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. 

Предузетник  

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). 

Физичко лице 

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). 

Орган надлежан 
за издавање: 

 

1) Месно надлежни основни суд 
2) Виши суд Београду - Посебно одељење за организовани 

криминал 
3) Месно надлежна полицијска управа МУП 

Застарелост 
доказа 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца, рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 
1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

Предузетник  
1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 
Физичко лице 1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 
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2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 
за издавање: 

 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа 
Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту 
седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности 
за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 
управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 
односно према пребивалишту физичког лица, односно 
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене 
врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска 
управа у својој потврди наведе да се докази за одређене 
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврдулокалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалнихоргана/организација/установа. 

 
Застарелост 
доказа 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца, рачунајући од дана 
отварања понуда 

 

4) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. 
Закона). 

  

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.Образац наведене изјаве дат је у оквиру Конкурсне документације. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. став 2. Закона и то:  

 
1.Пословни капацитет: 

Неопходно је да понуђач поседује следеће 
важеће сертификате: 

Услов: 
ISO 9001 Систем за управљање квалитетом. 
ISO 14001 Систем за управљање животном 
средином 
ISO 45001 Систем за управљање безбедношћу 
и здрављем на раду 
ISO 27001 Систем управљања информацијама 
ISO 50001Систем за управљање енергијом 
Excellent SME сертификат 

            Доказ  
 

Важећи сертификати 

Пословни капацитет: 
Неопходно да је понуђач извео 

 
1.Столарски радови минимум два уговора у 
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следеће радове у вредности од 
минимум 24.000.000,00 динара без 
пдв, у периоду од три године, 
рачунајући од дана објављивања 
позива за подношење понуда 
(релевантан је датум окончане 
ситуације). 

збирној вредности од 5.000.000,00 динара без 
пдв. 
 
2.Керамичарски радови минимум два уговора у 
збирној вредности од 5.000.000,00 динара без 
пдв. 
 
3.Водоинсталатерски радови минимум два 
уговора у збирној вредности од 2.000.000,00 
динара без пдв. 
 
4. Молерско фарбарски радови минимум два 
уговора у збирној вредности од 10.000.000,00 
динара без пдв. 
 
5.Елекрорадови минимум два уговора у 
збирној вредности од 2.000.000,00 динара без 
пдв. 

Доказ  Доказ: 1. Окончане ситуације (потписане и 
печатом оверене од стране одговорног 
извођача радова и надзорног органа), као и 
копије уговора које прате окончане ситуације.  
 
2. Потврде издате од стране Наручиоца посла. 

3.Финансијски капацитет: 
 
 
 
 
 

Услов: 
-Да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда 
треба да покрије и датум тј. дан објављивања 
позива) није био у блокади. 
-Да је у последње три године остварио 
пословни приход у износу од минимум               
85.000. 000,00  динара. 
-Да понуђач поседује скоринг минимум ЦЦ+ 

Доказ: -потврда о броју дана неликвидности за 
последњих 6 месеци издата од Народне банке 
Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек 
за пријем основа и налога принудне наплате у 
Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а 
 
-Образац Бон ЈН 
 
-Скоринг 

4. Технички капацитет: Услов: 
 
1.Да понуђач поседује теретно возило 
носивости минимум 3 тоне 
2.Да понуђач поседује теретно возило 
носивости минимум 900 кг  
3. Да понуђач поседује Комбиновану машину 
багер 
4.Да понуђач поседује неопходан ситан алат: 
-вибрациона бушилица, 
-машина за сешење бетона 
-брусилица са резном плочом пречника 230мм 
-рамовска скела минимум 750 м2 
-дизалица врабац носивости 500кг 
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Доказ: Доказ за возила: очитана саобраћајна дозвола, 
копија полисе осигурања и фотографија 
важеће регистрационе налепнице 
 
-За наведени алат (пописна листа траженог 
алата) 
 
-За скелу је потребан важећи атест. 

5.Кадровски капацитет: 
Услов: 

Услов: 
- Понуђач мора имати најмање 26 радно 
ангажованих лица која ће бити одговорна за 
извршење јавне набавке и то са следећим 
квалификацијама: 
 
-Минимум 4 зидара 
-Минимум 4 столара 
-Минимум 2 молера 
-Минимум 2 електричара 
-Минимум 2 керамичара 
-Минимум 2 водоинсталатера 
-Минимум 2 монтера грејања 
-Минимум 4 помођна радника 
-Минимум 1 лице за БЗР 
-Минимум 1 одговорног извођача радова са 
важећом лиценцом 410 
-Минимум 1 одговорног извођача радова са 
важећом лиценцом 381, 
-Минимум 1 лице са лиценцом за израду 
процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања.  

Доказ: Доказ: 
-Одговарајући М образац о поднетој пријави на 
обавезно социјално осигурање или Уговор о 
радном ангажовању. 
-За лице.одг.извођаче радова (Важеће 
лиценце оверена личним печатом и са 
потврдом о важењу од стране ИКС) 
-Лице за БЗР и лице за израду процене ризика 
од катастрофа и плана заштите и спасавања 
(Лиценца -сертификат) 
-Дипломе о стручној оспособљености за 
тражена занимања, 

6.Технички капацитет: 
Услов: 

За све материјале који се уграђују неопходно 
је доставити потребну техничку документацију. 
 

Доказ; Доказ:  
-Важећи извештаји о испитивању/ Технички 
листови. 
За керамичке плочице доставити: 
 
1.Изјаву о својствима издату од стране 
произвођача (потписану и печатом оверену од 
стране одговорног лица произвођача). 
 
2.CE  сертификат издат од стране произвођача 
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(потписан и печатом оверен од стране 
одговорног лица произвођача). 
 
3.Извештај о испитивању издат од  домаће 
акредитоване установе. 
 
4.Технички извештај издат од акредитоване 
установе. 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из члана 75.став 1. тачка.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне 
регистре, не морају да достављају доказе из члана 75.став 1.тач.1) до 4) Закона, већ су у обавези, да 
јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски 
документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 

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

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

Понуђач је дужан да без одглагања 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 прописан 
начин. 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
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Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе 
за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд, 
,,Понуда за јавну набавку радова на текућем одржавању, ЈН бр. 02/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.08.2020. године 
до 10.00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 17.08.2020. године у 10.30 часова у  просторијама 
наручиоца у Београду, Милана Ракића 33. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати 
сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство 
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне 
набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно,наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

1. Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
(Поглавље VI); 
 

2. Попуњен, потписан Образац – Предмер и предрачун радова и образац структуре 
цене (Поглавље VI – 6); 

 
3. Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица чиме понуђач 

потврђује да прихвата услове из модела уговора (Поглавље VII); 
 

4. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде - није обавезан 
(Поглавље VIII); 

 
5. Образац изјаве о независној понуди попуњен и потписан од стране овлашћеног 

лица (Поглавље IX); 
 

6. Изјаву понуђача из Поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног 
лица о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама; 
 

7. Изјаву понуђача из Поглавља XI; 
 

8. Изјаву понуђача из Поглавља XII; 
 

9. Потврду о обиласку локације ради увида у пројектну документацију из Поглавља 
XIII; 
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10. Доказе о испуњености додатних услова, наведене у поглављу IV конкурсне 
документације; 

 
11. Средства финансијског обезбеђења наведена у поглављу V тачка 11. Конкурсне 

документације; 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 
и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. 
Закона), који морају бити потписани и оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача.У случају 
да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Шеста београдска гимназија, 
Милана Ракића 33, 11000 Београд, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању, ЈН бр. 02/20- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању, ЈН бр. 02/20- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању, ЈН бр. 02/20- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању, ЈН бр. 02/20- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

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



  стр. 13 од 47 
Јавна набавка радова на текућем одржавању– ЈН бр. 02/20 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

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

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремене 
месечне или окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о 
примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. 
 

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок извођења радова је највише 15 дана од дана увођења у посао. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико 
понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока 
 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца, рачунајући од дана 
примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене 
материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 
дана извршене примопредаје радова. 

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

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и 
зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале. 

Цена је фиксна и не може се повећавати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију у износу од 
5% од укупне вредности понуде без ПДВ. Износ на банкарској гаранцији мора бити назначен 
номинално (тачан износ у динарима). Банкарска гаранција мора бити са клаузулама „безусловна и 
платива на први позив“, са роком важности најмање два месеца од дана отварања понуда.  
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Наручилац ће активирати наведену гаранцију у случају да понуђач: 

- повуче своју понуду пре истека рока важења понуде назначеног у Конкурсној документацији, 
односно обрасцу понуде; 

- одбије да потпише уговор о јавној набавци, уколико му исти буде додељен; 

- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са закљученим уговором; 

- достави неистините изјаве или доказе који се тичу испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке. 

Уколико понуђач не достави банкарску понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у складу са 
одредбом члана 106 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама. 

2) Изјаву о достављању средства обезбеђења за добро извршење посла и то банкарске 
гаранције у износу од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да ће 
банкарска гаранција бити неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са 
роком важности најмање 12 месеци од ступања на снагу уговора о јавној набавци. 
 
3) Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року Понуђач у понуди наручиоцу доставља бланко меницу са меничним овлашћењем, 
доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном 
депонованих потписа, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 
Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од 
укупне вредности уговора. Рок важења средства обезбеђења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана 
истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би 
могли да утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року. 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 
десет дана од дана закључења уговора о јавној набавци, преда наручиоцу банкарску гаранцију у 
износу од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности најмање 12 месеци од 
ступања на снагу уговора о јавној набавци. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

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

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

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила 
поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих 
лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку 
„ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора 
бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин. 

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. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Шеста 
београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд или електронске поште на e-мail: 
fimigo.beograd@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова.Захтев који пристигне 
ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 02/20”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  

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

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

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

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2)  учинио повреду конкуренције;  
3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда. 
Доказ може бити: 
 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;   
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором;   
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама.  
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа понуђена цена“. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача 
који понуди дужи гарантни рок, а ако су им и ти елементи исти најповољнија понуда биће одређена 
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жребањем. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 
и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.   

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

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

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има 
интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу: Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 
Београд.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 
(два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније 7 (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. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцу у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама чл. 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;  
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак  
        да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум  
        извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да 
ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши - 120.000,00 динара; 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за   
        заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд; јавна набавка број 

02/20; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
         уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
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3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

22. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

При попуњавању документације, употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова на текућем одржавању, 
ЈН број 02/20, за потребе Шесте београдске гимназије. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-мail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 



  стр. 22 од 47 
Јавна набавка радова на текућем одржавању– ЈН бр. 02/20 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

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

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ, ЈН бр. 02/20 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):   

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.):  

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

У року од 45 (четрдесетпет) дана од 
дана пријема привремене месечне 
или окончане ситуације коју Извођач 
испоставља Наручиоцу и 
потписивања записника о 
примопредаји радова, на основу 
изведених количина уговорених 
радова и уговорених цена 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 
30 дана): 

 

Гарантни рок за изведене радове (не може 
бити краћи од 24 месеца) 

 

Рок за извођење радова (најдуже 15 дана од 
дана увођења у посао) 

_____________ дана од дана 
увођења у посао 

Место извођења радова: Шеста београдска гимназија, 
Милана Ракића 33, 11000 Београд  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

_____________________________   _______________________________ 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
образац понуде. 
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6) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

VI Београдска гимназија, Звездара. Текуће одржавање 

  

рб Описпозиције Јед. 
мере Количина Јединична цена Укупно 

А Радови на демонтажи и рушењу и молерско фарбарски радови  

 Потребно је комплетно стругање зидова и плафона као и масне цокле. 

      

1 Изношење ствари из учионица где се изводе радови у ходник и њихова 
заштита пауш 3,00   

2 Заштита столарије и светиљки  грађевинским ПВЦ најлоном и 
лепљивим тракама пауш 3,00   

3 Заштита подних плоча ходника, дуплим грађевинским ПВЦ најлонима и 
лепљивим тракама пауш 3,00   

4 Стругање старе боје са зидова и плафона уз употребу рамовске скеле. 
Површине очистити од остатака остругане боје. Одношење шута ван 
објекта и одвоз на депонију  удаљену до 25 км m² 7.943,00   
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5 Стругање старе масне боје са цокле (h=1,3m). Површине очистити од 
остатака остругане боје. Одношење шута ван објекта и одвоз на 
депонију  удаљену до 25 км m² 1.628,43   

6 Прање зидова и плафона калијумовим сапуном, уз употребу рамовске 
скеле m² 7.943,00   

7 Прање цокле калијумовим сапуном m² 1.628,43   

8 Обијање поткорушеног малтера д=3-5 цм  на делу оштећених површина 
зидова и плафона уз употребу рамовске скеле. Шут скупити и изнети 
ван објекта и одвоз на депонију  удаљену до 25 км  

m² 661,90   

9 Обијање поткорушеног малтера на делу оштећених површина цокли 
д=3-5 цм , шут скупити и изнети ван објекта и одвоз на депонију  
удаљену до 25 км m² 180,00   

10 Површине обијеног малтера са зидова, плафона и цокле, обрадити 
продужним малтером д=3-5 цм уз употребу рамовске скеле. 

m² 824,00   

11 Површине зидова, плафона и цокли обрадити  глет масом (глетовање) 
произвођача Knauf  или одговарајућег  уз употребу рамовске скеле m² 910,00   

12 Кречење зидова и плафона дисперзивном бојом, произвођача Зорка 
или одговарајућег, у два слоја у благом тону по избору наручиоца уз 
употребу  рамовске скеле m² 7.943,00   
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13 Бојење површине цокле масном бојом произвођача Зорка или 
одговарајући, произвођача Зорка или одговарајућег,  у благом тону по 
избору наручиоца m² 1.628,43   

14 Наношење грађевинског лепка Multicraft Cleber или одговарајући на 
зидове улаза, ходницима и учионицама. Утискивање ПВЦ мрежице 
(Masternet 160gr или одговарајућа) у лепак и поновно наношење 
грађевинског лепка Multicraft Cleber или одговарајући 

m² 2.922,46   

15 Обрада шпалетни на ивицама зидова, постављањем угаоних лајсни. 
Утискивање ПВЦ мрежице (Masternet 160gr или одговарајући) у лепак и 
поновно наношење грађевинског лепка Multicraft Cleber или 
одговарајући 

m² 426,00   

16 Чишћење дрвене столарије и решеткастих ентеријерских детаља 
брусним папиром, китовање неравнина, заштита основном бојом 
произвођача Зорка или одговарајући и бојење исте завршном бојом 
поризвођача Зорка или одговарајући у тону по избору инвеститора. 

m² 188,50   

17 Чишћење ливених радијатора од корозије и старе боје хемијским и 
физичким средствима и бојење радијатора заштитном бојом против 
корозије и бојење радијатор лаком у белој боји произвођача Дуга или 
одговарајући 

m² 398,60   

18 Прање унутрашњих површина радијатора са одговарајућим 
испирањем. m² 398,60   
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19 Чишћење радијаторских цеви од корозије и старе боје хемијским и 
физичким средствима и бојење заштитном бојом против корозије и 
бојење радијатор лаком у белој боји поризвођача Дуга или 
одговарајући 

m' 167,10   

20 Чишћење и прање терацо полукружне цокле од терацо бетона разних 
ширина m' 1.228,43   

21 Стругање постојећег паркета, грубо и фино, лакирање основним паркет 
лаком (произвођача Дуга или одговарајући) и завршни слој у 2 премаза. 

м2 434,00   

22 Замена постојећих угаоних паркет лајсни и лакирање паркет лаком 
(произвођача Дуга или одговарајући). м2 280,00   

Укупно А  

Б Столарски радови 

1 Демонтажа постојећих светларника, изношење ван објекта, утовар у 
камион и одвожење на градску депонију удаљену до 25км m² 82,80   

2 Набавка, израда, испорука и уградња нове ПВЦ фасадне столарије са 
одговарајућим ПВЦ профилима Алупласт, оков Siegenie, стакло 
двослојно нискоемисионо пуњено аргоном или одговарајуће. 

m² 82,80   
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3 Преглед постојеће ПВЦ столарије, чишћење, подмазивање и фино 
штеловање механизама, отварајућих делова. Замена оштећених 
елемената и дихтунг трака и евентуално заптивање силиконом или 
пурпеном. 

m² 428,00   

4 Поправка и замена светларника израђених од шестокоморних ПВЦ 
профила и испуном од провидног лексана d=12mm m² 62,80   

5 Поправка улазних врата у учионицу са заменом поквареног окова ком 38,00   

6 Фарбање улазних врата у учионицу са припремним радовима и 
лакирањем лаком за дрво  ком 38,00   

Укупно Б  

В Керамичарски и водоинсталатерски радови  

1 Скидање постојећих зидних керамичких плочица, изношење шута ван 
објекта и одвоз на депонију удаљену до 25км m² 88,20   

2 Скидање постојећих подних керамичких плочица, изношење шута ван 
објекта и одвоз на депонију удаљену до 25км m² 24,60   

3 Изравнавање зидова лепком  Мултикрафт Клебер или одговарајућег и 
мрежицом Мастернет 165гр/м2 или одговарајућа и припрема за 
постављање зидних керамичких плочица  m² 88,20   

4 Израда хидроизолације пода санитарних чворова, двокомпонентном 
хидроизолацијом произвођача Sika или одговарајући 

m² 24,60   
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5 Израда цемнтне кошуљице са одговарајућим фибер влакнима d=5цм 
m3 24,60   

6 Набавка, испорука и постављање стандардних зидних керамичких 
плочица произвођача Кањижа или одговарајући са фуговањем спојева 
(фугомал Ceresit или одговарајући) m² 88,20   

7 Набавка, испорука и постављање подних керамичких плочица 
произвођача Кањижа или одговарајући са фуговањем спојева (фугомал 
Ceresit или одговарајући) m² 88,20   

8 Демонтажа постојеће водоводне инсталације санитарног чвора. 
Набавка, испорука и уградња нове водоводне инсталације (ПВЦ цеви, 
колена, УН и СН колена, вентили) са свим фитинзима произвођача 
Пештан или одговарајућег 

комплет 2,00   

9 Демонтажа постојеће канализационе инсталације. Набавка, испорука и 
уградња нове канализационе инсталације (ПВЦ цеви, колена, дихутнг 
гуме) произвођача Пештан или одговарајућег комплет 2,00   

Укупно В  

Г Санитарије 

1 Демонтажа ВЦ шоље и водокотлића и одвоз на депонију удаљену до 
25км ком 4,00   

2 Демонтажа лавабоа са сифоном  и одвоз на депонију удаљену до 25км 
ком 2,00   
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3 Демонтажа батерија топло/хладно и одвоз на депонију удаљену до 
25км ком 2,00   

4 Набавка и монтажа ВЦ шоље са водокотлићем произвођача Диплон 
или одговарајућег  ком 4,00   

5 Набавка и монтажа лавабоа са огледалом и сифоном произвођача 
Диплон или одговарајућег  ком 2,00   

6 Набавка и монтажа батерија стандардно топло/хладно произвођача 
Diplon или одговарајуће ком 2,00   

7 Набавка  и монтажа дозатора течног сапуна произвођача Kimberly Clark  
или одговарајућег ком 2,00   

8 Набавка и монтажа држача тоалет папира произвођача Kimberly Clark  
или одговарајућег ком 4,00   

9 Набавка и монтажа држача папирног убруса произвођача Kimberly Clark  
или одговарајућег ком 2,00   

  Укупно Г  

Д Подополагачки радови  

1 Демонтажа бетонске плоче терасе d=10цм, кошуљице и постојеће 
хидроизолације са претходне терасе, изношење шута ван објекта и 
одвоз на депонију удаљену до 25км. m² 83,00   
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2 Хидроизолација претходне терасе изолацијом типа Monoseal 107 
произвођача Sika или одговарајуће. Изолацију урадити и на зидовина у 
висини од 10цм m² 63,00   

3 Израда цементне кошуљице d=5цм m² 63,00   

4 Набавка, испорука и уградња гранитних поних керамичких плочица за 
спољну употребу, произвођача Кањижа или одговарајући. Уградња на 
лепак са фуговањем истих (произвођач Ceresit или одговарајући. m² 63,00   

5 Набавка, испорука и уградња цокле d=10цм од гранитних керамичких 
плочица за споњну употребу произвођача Кањижа или одговарајући. 
Уградња на лепак са фуговањем (произвођач Ceresit или одговарајући) м' 49,00   

6 Уградња подног сливника са одвод воде атмосферске воде са 
површине терасе. ком 1,00   

Укупно Д  

Ђ Инсталације грејања 

1 
Замена радијатор вентила и навијака новом угаоном арматуром са 
прерадом веза. Инвеститор је дужан да обезбеди празну инсталацију     

 вентил ЕК ф3/4'' ком 59,00   

 навијак ЕК ф1'' ком 59,00   
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2 Техничка проба инсталације на хладни притисак ком 1,00   

Укупно Ђ   

Е Инсталација водовода 

1 Замена постојеће водоводне поцинковане цеви ф2'' са фазонским 
елементима, конзолама и спољним материјалом. Изношење ван 
објекта и одвоз на депонију удаљену до 25км. м' 130,00         

2 Проба инсталације на притисак и испирање истих м' 130,00         

3 Изолација поцинковане цеви армафлексом, траком и лепком. м' 130,00         

Укупно Е  

Ж Електроинсталатерски радови 

1 Замена флуо светиљки са припадајућим светиљкама-штаповима новим 
Lamp ip65 2x36W ком 63   

Укупно Ж  

З Разни радови 

1 Исцртавање терена линијама у одговарајућим бојама за потребе 
разних спортова према потребама школе. ком 1   

Укупно З  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А Демонтажа, рушење, молерско фарбарски радови  

Б Столарски радови  
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В Керамичарски и водоинсталатерски радови  

Г Санитарије  

Д Подополагачки радови  

Ђ Инсталације грејања  

Е Инсталација водовода  

Ж Електроинсталатерски радови  

З Разни радови  

  Укупно без ПДВ-а  

  ОСНОВИЦА за ПДВ  

  ПДВ 20%  

  Укупно са ПДВ-ом  

 

 

ЗА ПОНУЂАЧА 

 

М.П.______________________________ 

Напомена: Понуђач је дужан да сваку ставку предмера радова попуни. Образац мора бити потписан од стране одговорног 
лица понуђача и оверен печатом, уколико понуђач користи печат у свом пословању. У случају непоштовања наведених 
захтева наручиоца, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у смислу одредбе члана 106 став 1 тачка 5 Закона о 
јавним набавкама. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена: Модел уговора попунити, потписати и оверити  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
- Радови на текућем одржавању - 

 
Закључен између уговорних страна: 
 
Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд, матични број: 07076843, ПИБ: 
100027643, коју заступа директор Раде Зејак, у даљем тексту Наручилац.  

 
и 

 
Пун назив испоручиоца ____________________________,из____________________,   

ул. _______________________бр._____, матични број _____________, ПИБ 
________________, рачун бр. ____________________ код пословне банке 
_________________________, кога заступа _____________________________________, у 
даљем тексту Извођач. 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 

подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 
 
Основ уговора:  
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________  
Понуда изабраног понуђача број: ______ од____________. 
  

 
Члан 1. 

 Предмет Уговора су радови на текућем одржавању, који је ближе  одређен усвојеном понудом 
Извођача број ________  од   _________   2020. године, датом у поступку јавне набавке радова бр. 
02/20 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова.   
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал и опрему, изврши радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2.  
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 

__________________________________динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са 
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______од ______ 2020. 
године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

   
Члан  3. 

  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема привремене месечне или окончане ситуације коју Извођач 
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испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених 
количина уговорених радова и уговорених цена. Укупна вредност привремених ситуација не може да 
буде већа од 90% вредности укупно уговорених радова.  

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

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, 
одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач 
доставља надзорном органу кога именује Наручилац и који ту документацију чува дo примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без 
права приговора.    

 
Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___________ 
дана од дана увођења у посао. 
 Извођач се обавезује да све вишкове са укљученим мањковима радова по члану 7. овог 
уговора и непредвиђене радове по члану 8. овог уговора, изведе у року који ће бити дефинисан 
анексом уговора који ће имати за предмет вишкове и мањкове уговора, односно анексом уговора који 
ће имати за предмет непредвиђене радове. 
 Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да 
је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Извођач доставио средство обезбеђења за добро извршење посла - банкарску 
гаранцију на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 12 
месеци од ступања на снагу уговора о јавној набавци. 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту.  

 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе 
наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао. 

Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 
- у случају дејства више силе, 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
- за непредвиђене радове, за период колико ће њихово извођење утицати на застој у редоследу 
извођења већ уговорених радова, а највише за време трајања поступка уговарања и време извођења 
непредвиђених радова (почев од датума упућивања захтева за мишљење Управи за јавне набавке, 
преко процедуре за закључење анекса, до истека рока за извођење непредвиђених радова) уколико 
је захтев за уговарање непредвиђених радова поднет у року. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз 
сагласност надзорног органа кога именује Наручилац, Извођач подноси Наручиоцу у року од два 
дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну 
писани споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 6. 
 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је 
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан 



  стр. 37 од 47 
Јавна набавка радова на текућем одржавању– ЈН бр. 02/20 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених 
радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 
може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 
Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором. 
 Извођач се обавезује: 
да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. 
- да о свом трошку обезбеди градилишне прикључке потребне за извођење радова (струју и воду).  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту  
посла и у уговореном року.  
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 
регулишу ову област; 
- да Одговорни извођач заједно са стручним надзором сачини Записник о затеченом стању 
постојећег објекта, парцеле и околног терена са фотодокументацијом у најмање три примерка и један 
примерак достави Наручиоцу; 
- да у току извођења радова, на градилишту поред Одговорног извођача обезбеди обавезно 
присуство инжењера - одговорних извођача радова за време извођења радова из њихове стручнe 
надлежности;  
- да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте, сертификате и другу документацију којом се 
доказује њихов идентитет и да исте преда стручном надзору на сагласност за уградњу, уз претходну 
проверу усаглашености са пројектном и уговорном документацијом;  
- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима; 
- да обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и 
саобраћајница),  
- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за 
њихов пријем; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца 
- да учествује у примопредаји објекта; 
- да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају у задатим роковима;  
- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, 
оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 
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- да пре примопредаје изведених радова изврши обуку особља које именује и одреди Корисник за 
руковање и одржавање инсталација и објекта, о чему сачињава записник о обуци особља корисника 
који потписује заједно са Корисником и достави записнички сва упутства испоручиоца уграђене 
опреме; 
- да учествује у коначном обрачуну изведених радова; 
-да по завршетку свих радова околни терен доведе у првобитно стање; 
- да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и осталим позитивним 
прописима; 
- да се придржава одредби и садржине Плана примене превентивних мера за спречавање ширења 
епидемије заразне болести, са којим га је претходно упознао наручилац. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, 
Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о потреби за 
извођењем вишкова радова. 
 Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и 
мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 
 Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 дана 
од дана пријема. 
 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће 
се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, 
а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде 
Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве. 

Извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 

Члан 8. 
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре 

извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених 
радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:  
- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова са раздвојеним јединичним ценама за 
материјал и рад, оверен од стране надзорног органа;  
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и 
стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска књига»).  

Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих 
елемената:  
а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази просечне зараде 
по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду 
израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода 
за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да 
утичу на повећење вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања 
његове вредности;  
б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената 
и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове. 
 Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје 
мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од 
дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о 
јавним набавкама. Наручилац ће покренути процедуру уговарања непредвиђених радова након 
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је 
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове 
(непредвиђене радове).  
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Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и 
закључивања Анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања Анекса, преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, у износу од 
5% без ПДВ-а од вредности радова који се уговарају анексом из претходног става уговора, са роком 
важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока.  

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење 
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.  

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених - 
непревиђених радова.  

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити 
уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након 
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка.  
 

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 

чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  
 

Члан 10. 
Извођач се обавезује да, у року од десет дана од дана закључења овог уговора, преда 

Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла - банкарску гаранцију на износ од 5% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 12 месеци од ступања на снагу уговора о 
јавној набавци, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да 
продужи важење средства обезбеђења. 

 
Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____________ месеци, рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

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

 
Члан 12. 

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

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача и да активира средство обезбеђења - 
меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, као средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 
 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета 
и атесте који се захтевају по важећим прописима  
            Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и 
постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и 
уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим правилницима и позитивном 
законском регулативом. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и 
техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
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 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном 
року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача 
по овом уговору. 
 

Члан 14. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео. 
 

Члан 15. 
Извођач може уз сагласност надзорног органа и одговорног лица Наручиоца извести хитне 

непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање 
штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, 
који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.  
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 
члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

 
Члан 16. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и надзорног 
органа кога именује Наручилац, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине представник Наручиоца и један представник Извођача, 
уз учешће надзорног органа. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова, који потписују сви учесници у 
примопредаји радова. 
 Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у 
поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе 
недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони наведене 
недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у 
остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих 
лица. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним 
атестима у два примерка. 

 
Члан 17. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених 
радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа кога именује Наручилац и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених 
радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће 
надзорног органа, а који потписују сви учесници у изради коначног обрачуна. 
 

Члан 18. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави средство обезбеђења 
за добро извршење посла; 
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- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а о узроцима не 
обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног 
лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по 
Наручиоца. 
 

Члан 19. 
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет 

овог уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

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

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

Члан 20. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о 
грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области. 
 

Члан 21. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће решавати надлежни суд. 
 

Члан 22. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 
 

Члан 23. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 
 
 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 
       НАРУЧИЛАЦ                       ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
________________________            М.П.                                        
      (потпис и печат)    
      
                                                               ___________________________ 
                 М.П.                      (потпис овл. лица) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

            Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача 

__________________                                                          _______________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чл. 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова на текућем одржавању, ЈН број 02/20, за потребе Шесте београдске гимназије, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
            Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача 

__________________                                                          _______________________ 

 
 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2  ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
 

НАБАВКЕ  
 
 
 

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке радова на текућем одржавању, ЈН број 02/20, за потребе Шесте београдске гимназије, 
изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
Место: _____________                                                            Понуђач: 
 
Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

Понуђач  ________________________________________, даје 
                                         

ИЗЈАВУ  

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, у случају да закључимо 
уговор о јавној набавци у поступку јавне набавке 02/20 наручиоца Шеста београдска гимназија, 
доставити средство обезбеђења за добро извршење посла и то: 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% од укупне вредности уговора (без 
ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без 
приговора, са роком важности најмање 12 месеци од ступања на снагу уговора о јавној набавци. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства 
обезбеђења за добро извршење посла биће продужена. Поднето средство обезбеђења неће 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 

 

 

 

Место:_______________________            М.П.                          Овлашћено лице понуђача 

Датум: _______________________                                    ____________________________ 

                                                                                      

                                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета, 
 

ДУЖНИК: Пун назив и седиште:  
ПИБ:  
Матични број:  
Текући рачун: 
________________________код:__________________________ 

 
И з д а ј е 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: 
(поверилац) 

Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, 11000 Београд, 
матични број: 07076843, ПИБ: 100027643 

 
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број ______________ као 
средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Шесту београдску гимназију, Милана Ракића 33, 
11000 Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од 
_________ динара (и словима_______________________________ динара), као средство 
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке 
02/20 - Радови на текућем одржавању, уколико понуђач ___________________________________ не 
приступи извршењу своје обавезе отклањања недостатака у року од 5 дана по пријему писаног 
позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача и да активира меницу у износу од 5% од вредности 
уговора без ПДВ, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року 
доспећа, а најкасније до истека рока од ________________ дана од дана истека гарантног рока за 
изведене радове, с тим да евентуални продужетак гарантног рока од стране издаваоца менице има 
за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће 
бити продужен рок важења понуде.  

Овлашћујемо Шесту београдску гимназију, Милана Ракића 33, 11000 Београд, као Повериоца 
да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко 
соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – 
издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. 
____________________________________________ код ____________________________________ а 
у корист текућег рачуна који Поверилац назначи у свом захтеву. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања рокова дође до: промена овлашћених за 
заступање дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, 
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење 
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
Место и датум издавања овлашћења: 

  

  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 МП  
  Потпис овлашћеног лица 
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
      

Овлашћено лице понуђача ______________________________________________ (уписати пословно 
име понуђача), извршило је, дана ________________.2020. године, обилазак објекта Шесте 
београдске гимназије, ул. Милана Ракића 33, у сврху увида у пројектно техничку документацију и 
добијања свих неопходних информација потребних за припрему прихватљиве понуде у поступку 
јавне набавке 02/20. 

 

Напомена: Овлашћеним лицем се сматра оно лице које је уписано у АПР као законски или други 
заступник понуђача или лице које има овлашћење за обилазак објекта, издато од законског или 
другог заступника понуђача. 

Обилазак објекта могућ је радним данима (понедељак - петак), у времену од 09:00 до 13:00 часова, 
уз претходну најаву најмање два дана пре обиласка, слањем захтева путем мејл адресе 
fimigo.beograd@gmail.com. 

Обилазак објекта обавиће се у присуству представника Наручиоца и мора бити извршен најкасније 
до 12.08.2020. године.  

 

 

 

         Место и датум                                                                                                                      Овлашћено лице понуђача 

 

_________________________                                                                                      ________________________________                                                                         

                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                   Овлашћено лице школе 

 

                                               М.П.                                                                                              ____________________________ 
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