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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. и члана 9. тачка 18. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 1.3.2/2019, деловодни број Одлуке 04  - 307 од 23.05.2019, године, Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 1.3.2/2019, деловодни број Решења 04 – 306 од 
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Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу  

Јавна набавка бр. 1.3.2/2019 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:  Библиотека града Београда  

Адреса: Кнез Михаилова бр. 56, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs; 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,  у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и другим прописима који се односе на 

предмет набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.3.2/2019 су радови –  Радови на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу. 

 

1.4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5. Није у питању резервисана јавна набавка 

 

1.6. Не спроводи се електронска лицитација 

 

1.7. Контакти  
Лице за контакт: Славица Јанковић 

Е – mail адреса:  javne.nabavke@bgb.rs , сваког радног дана (понедељак – петак), у периоду од 

08.00 до 16.00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgb.rs/
mailto:javne.nabavke@bgb.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке бр.1.3.2/2019 су радови – Радови на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу, назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински 

радови. 

 

2.2. Партије: 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

2.3. Врста оквирног споразума: 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
3.1 Врста радова:  
Извођење радова на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу, у свему према 

техничкој спецификацији (Поглавље IV и VII конкурсне документације).  

 

3.2 Техничке карактеристике:  
Техничке карактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу IV и 

VII конкурсне документације. 

 

3.3 Квалитет:  
У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV и VII конкурсне 

документације).  

 

3.4 Количина и опис радова:  
У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV  и VII конкурсне 

документације). 

 

3.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
Контрола изведених радова се врши приликом записничке примопредаје, од стране 

представника наручиоца, оценом да ли изведени радови испуњавају уговорени квалитет.   

. 

3.6 Рок извођења радова:  
У складу са понудом.  

 

3.7 Место извођења радова:  
Библиотека „Доситеј Обрадовић“, Устаничка 125ц, Београд.  
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу  

 број јавне набавке  1.3.2/2019 

 

Објекат Централна библиотека на Вождовцу 

 „Доситеј Обрадовић“ огранак „Шумице“ 

Локација Београд, Вождовац, Улица Устаничка бр. 125ц 

 

Категорија објекта  

 

Мизеји и библиотеке - 1262   

Мизеји, уметничке галерије, библиотеке, информационо-

документарни центри - 126201   

   

Инвеститор и корисник Библиотека града Београда  

Београд, Улица Кнез Михаилова бр. 56 

 

          

Техничка регулатива: 

  Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС  72/09 , 81/09, 64/10 и 24/11, 121/12, 

42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС , 132/14, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) 

 Закон о безбедности и здрављу на раду  (Сл.гласник РС 101/05, 91/15 и 113/2017), 

 Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС 111/09,  20/2015 и 87/18), 

 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката (Сл. Гласник РС 23/15, 

77/15, 58/16, 96/16, 67/17 и 72/2018);  

 Правилнику о класификацији објеката (Сл. Гласник РС 22/15); 

 Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова 

у грађевинарству („Сл. гласник РС“ 21/90). 

 

 

Локација и 

комуникације 

Библиотека „Доситеј Обрадовић“ огранак „Шумице“ на 

Вождовцу, је смештен у делу спрата једног од пословних 

објеката у оквиру тржног центра у Улици: Устаничка бр. 

125ц. Објекат је део комплекса пословних објеката на 

парцели, у делу уређеног насеља у Шумицама, са садржајем 

неопходним за уредно функционисање насеља: пошта, банка, 

апотека, супермаркет,  библиотека.... 

У самом објекту библиотека је смештена на северној страни 

пословне зграде, при чему је главни улаз заједнички за више 

корисника и смештен је ка југу. У објекат се улази са равне 

поплочане површине, улаз је денивелисан висином једног 

степеника. 

 

Приступ локацији - Главни улаз је дворишном пешачко колском приступном 

стазом из Устаничке улице. 
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Природни услови  

-  локална клима    Друга климатска зона  (РТ:   - 18
0
С) 

-  сеизмика    Зона земљотреса  8
0 

MCS 

- бука    Ниво буке са улице –  вредност  по типу локације 

   (дању – 45 дБ) 

 

Инфраструктура Постојећи прикључци на градске инсталације се не мењају 

(нису потребни за радове обухваћене текућим одржавањем). 

 

Зграда као целина  

 

Објекат је атијумског типа, састоји се из приземља и спрата, 

правоугаоне основе, са колонадом стубова у приземљу.  

Кров је раван и непроходан.  

Зграда у свему задовољава вредности за објекат дате намене 

у време изградње (организационо, обликовно и по избору 

грађевинских материјала). 

 

Димензије Просторије које су обухваћене радовима: 

библиотека П1: 665х645цм 

библиотека П2: 690х958цм 

читаоница:          305х475цм. 

 

Функционална 

организација 

 

У приземљу су испод дела спрата објекта, на северној 
страни, према Сплитској улици, смештене просторије 
библиотеке са канцеларијом руководиоца и чајном кухињом. 
Ниво приземља није предмет овог пројекта.  

На спрату објекта, коме се приступа једнакокраким 

степеницама из ходника приземља, налазе се канцеларијски 

простори различитих корисника пословног простора. Део 

који је ангажован за потребе библиотеке су просторије за 

смештаја и изнајмљивање књига, читаоница и санитарни 

чвор. Широки, пространи  хол обезбеђује директан приступ у 

наведене просторије, које немају међусобну директну везу. 

Санитарни чвор није предмет ове документације. 

 

Материјализација Конструктивни систем објекта је монолитна армирано-

бетонска конструкција, са ситноребрастом међуспратном 

конструкцијом, темељним тракама, стубовима, гредама и 

зидовима. 

Испуна фасада, између аб вертикалних и хоризонталних 

носећих елемената је изведена од опекарских елемената и 

споља обрађена вештачким каменом.  

Карактеристике објекта, битне за ову пројектну 

документацију, су следеће: 

 Раван фасаде је, у приземљу обложена фасадном опеком а 

на спратном делу је штоковани вештачки камен, са уском 

глатком бордуром на ивицама и уз отворе.  

 Парапетни делови зидова су стандардне висине, која 

покрива грејна тела у зони фасадних отвора, висина 
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парапета 1,00м.  

 Обрада зидова у унутрашњости простора је 

полудисперзивном бојом. 

 Постојећи фасадни прозорски отвори, постављени од 

парапета до ивичне греде, а бочно су уоквирени стубовима. 

 

 Прозори у библиотеци су замењени током 2018. године, 

новим од алуминијумских вучених профила беле боје, са 

термопрекидом, застакљење термо-изолационо, 

нискоемисионо у пакету 4-16-4 мм, од равног флот стакла. 

Сви прозори су исти по димензијама и начину отварања. 

Централни део чини у доњем делу двокрилни прозор, а 

изнад њега, целом ширином је крило чији је начин 

отварања делимично нагињање око хоризонталне осе 

(киповање), али без потезача или ручице.Лево и десно од 

њега симетрично су постављена у горњем делу крила која 

се отварају око вертикалне осовине, а у доњем делу крила 

мање висине која се отварају на кип. 

 Унутрашње подпрозорске клупице су од ПВЦ материјала. 

Доња шпалетна са спољашње стране је заштићена новим 

бојеним поцинкованим лименим солбанцима. 

 

 У читаоници се налази један прозор, читавом дужином 

просторије, дрвени, систем крило на крило, застакљење 

обичним равним флот стаклом. 

 Дрвени оквир прозора је чврсто фиксиран за зидарски отвор 

и утопљен у спољашњу и унутрашњу обраду фасадног 

зида.  

 Због система прозора, дотрајалости, лоше изолације и 

продувавања, температура у читаоници је у зимском 

периоду недовољна.   

 Унутрашња подпрозорска клупица је дрвена. Доња 

шпалетна са спољашње стране је заштићена поцинкованим 

лименим солбанцима. 

Унутрашњи зидови су зидани, од опеке. 

Врата за улазак у библиотеку су двокрилна, без застакљења, 

дрвена, димензија 150/225цм. Крила су истих димензија и по 

правилу се отвара само главно крило док је друго фиксирано, 

и користи се само по потреби. Отврање ка унутрашњости 

просторије. Неконтролисани улазак у  просторију спречен је 

постојећом заштитом – роло решетка са кључем. Врата на 

читаоници су једнокрилна, пуна, дрвена, димензија 

прилагођених намени просторије, 91/220цм.  

Крајња обрада зидова у просторијама је малтерисана и 

завршно бојена површина.  

Завршна подна облога у библиотеци су виназ плоче, а у 
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читаоници теписон.  

Плафони су преко ситноребрасте таванице малтерисани и 

завршно бојени. 

Просторија библиотеке подељена је на два простора различитих 

величина преградом од ламперије на дрвеној подконструкцији. Уз 

преграду су са обе стране постављене полице са књигама. 

Полице за смештај библиотечке грађе су различите по облику, 

димензијама и начину ослањања. Разликују се 4 типа. 

Светиљке у обе просторије су некомплетне и дотрајале. 

Радијатори су ливени повезани цевном мрежом на систем 

централног грејања. 

 

Нето грађевинска 

површина 

Нето грађевинска површина: 

- библиотека П1:                      43,22 м2 

- библиотек П2:                        66,09 м2 

- читаоница:                               4,49 м2 

-     у к у п н о :                          123,80 м
2 

 

 

СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

На основу Уговора са Инвеститором, по детаљном прегледу и затеченом стању у 

просторијама библиотеке, на првом спрату, у којима су планирани радови, а у складу са 

објектом као комплетном целином, проучени су проблеми експлоатације и одржавања у 

протеклом периоду. Закључује се да су наведене просторије у пристојном стању само 

захваљујући сталном и уредном одржавању, али су сви елементи обраде видно 

дотрајали, па је сходно томе утврђено техничко решење текућег одржавања ових 

делова објекта. 

 

Конструктивни елементи  

 

Вертикални и хоризонтални конструктивни елементи су као делови јединствене 

монолитне армирано-бетонске конструкције објекта у добром стању и нема видљивих 

промена ни у положају ни у изгледу. 

 

Секундарни елементи  

Стање секундарних елемената, преграде, подова, плафона, врата и свих облога, треба 

посматрати, пре свега, са становишта њиховог дотрајавања и старости, па је потребна 

комплетна замена постојећег новим или поправка. Организацију у конкретном 

архитектонском простору - библиотека, потребно је побољшати, а у складу са 

савременим захтевима за функционална и техничка решења према намени датог 

простора. У складу са тиме дефинисати нови распоред за сада постојеће опреме. 
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РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБУХВАЋЕНИ ТЕХНИЧКОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

 

Пројектом су обухваћени радови на текућем одржавању дела објекта - радове треба 

извести према цртежима, по описима и на начин како је то приказано у графичком делу 

овог елабората, у предмеру и предрачуну, као и по техничким описима који следе. 

 

Пре почетка радова неопходно је извести све припремне радове за несметано 

обављање посла, у складу са прописима и са законском регулативом о безбедности и 

здрављу на раду. 

 

Након тога следе радови на демонтажи и уклањању елемената: припадајућих 

утрашњих врата и делова фасадне столарије, уклањање - измештање опреме и 

намештаја и апарата, демонтажу свих светиљки прекидача и утичница, уклањање 

преграде од ламперије, подних облога од виназ плоча и теписона, демонтажа прозора у 

читаоници и врата библиотеке, демонтаже гарнишни, лајсни, делимично скидање 

постојеће боје са зидова и плафона, делимично обијање малтера. 

 

 

Вертикални подеони елементи: 

 Зидови 

Постојеће површине зидова поправити, окрпити и припремити за завршне обраде 

према дефинисаним описима, остругати, глетовати и обојити дисперзивном бојом. 

Потребно је шлицовање зидова ради убацивања каблова електроинсталација који су 

на површини зида, а након тога попуњавање и обрада према датим описима. 

Фасани зид локално санирати репаратурним малтером на оштећењима насталим 

приликом демонтаже прозора. 

Покривање одоводног црева од климе извести у сувом поступку, од одговарајућих 

профила поцинковане челичне конструкције, са облогом од гипс-картонских плоча. 

Сва изложена места и отворене ивице додатно заштитити угаоним профилима који 

се уграђују под завршну обраду. 

Све наведене радове извести према поступцима и описима за појединачне позиције 

у предмеру и предрачуну радова. 

 Врата и прозор. 

Пројектном документацијом је одређено да се на спрату, у читаоници демонтира 

комплетан фасадни вишеделни прозор. Такође се на спрату, у библиотеци, 

демонтирају постојећа двокрилна врата. Поступак се мора извести пажљиво, тако да 

се зидна маса не оштети.  

Предвиђена је замена и уградња новог прозора од бојених алуминијумских профила 

са термопрекидом, димензија према нацртима у графичкој документацији. Са 

унутрашње стране уградити ПВЦ подпрозорску клупицу, а на фасадној страни доњу 

шпалетну заштити солбанком од бојеног поцинкованог лима. На њега монтирати 

игличасту заштиту од голубова.  

Уградња двокрилних дупло шперованих пуних врата са отварањем главног крила у 
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поље. Оквир врата - довратник  је од алуминијумског елоксираног профила. Крила 

су равна дрвена, оквир од чамове грађе, испуна ошупљена иверица, облога 

медијапан  6 мм. Окови првокласни, шарке у систему за спој крила и оквира, браве 

са цилиндром, одбојници у поду. 

Пројектована је поправка улазних врата на читаоници.  

Потребна је поправка механизма роло врата на улазу у библиотеку и враћање у 

уредну функцију. 

 

Хоризонтални подеони елементи: 

 Плафони  

Уклонити делове постојећих слојева којима је нарушен контакт са подлогом. 

Локално малтером крпити оштећења. Поставити спуштени растер плафон, на 

минималном растојању од постојећег, према опису дефинсаном у предмеру радова.  

 ПВЦ подне облоге се изводе преко очишћене, искрпљене, нивелисане и 

припремљене подлоге од цементне кошуљице са изливеном олома масом. По обиму 

просторија планирана је уградња букове сокле. 

 

Грејна тела 

 

     Постојеће радијаторе и цевну мрежу треба очистити припремити и обојити. 

 

Електроинсталације 

 

    Пројектована је замена постојећих дотрајалих светиљки, прекидача и утичница 

новим. Планирана је замена постојећих дотрајалих каблова новим истих 

карактеристика.  

 

      На крају је потребно поставити опрему – намештај, према цртежу приложеном у 

графичком делу документације. 

 

Извођење грађевинских и грађевинско занатских-радова на текућем одржавању ће се у 

свему вршити према техничкој документацији и то према: 

1. Техничком опису; 

2. Предмеру и предрачуну радова за појединачне позиције и описе дате за њих; 

3. Графичком делу документације за пројектовано стање које је издвојено у 

посебан део и означено као ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ одн. ПРОЈЕКТОВАНО. 

 

Радове планирати тако да се у одговарајућем, што краћем временском периоду, 

организује градилиште и да се отклоне узроци оштећења, поправе и замене сви 

оштећени грађевински елементи. Пре почетка радова извођач ће преместити 

припремљен и у кутије упакован библиотечки фонд, са спрата у просторије приземља.  

 

Обавезна је употреба квалитетних материјала према постојећим техничким прописима 

и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање 

материјала мора да одобри надзорна служба. За сваки материјал који се уграђује, 

извођач мора да надзорној служби унапред поднесе атест надлежне овлашћене 
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лабораторије. 

 

Детаљни описи карактеристичних слојева основних грађевинских елемената: 

 

Бојење постојећих унутрашњих површина зидова дисперзивном бојом: 

- обити одвојене делове малтера; 

- припрема постојећих зидова – стругање боје до чврсте подлоге:  

- уклонити све остатке боја, лепкова и сличних материјала и извршити 

потребна крпљења да би се обезбедила равна подлога за молерску обраду; 

- наношење импрегнационе подлоге; 

- глетовање акрилном дисперзивном масом у потребном броју слојева;  

- бојење површина дисперзивном бојом, према намени просторија и опису у таблици 

у графичком делу елабората у потребном броју премаза да се постигне 

уједначеност боје. 

 

Подови на међуспратним конструкцијама 

Слојеви пода су (одозго наниже):: 

- нова ПВЦ подна облога , 

- цементна кошуљица постојећа, 

- клизни слој ПЕ фолија 2x, 

- међуспратна таваница, 

- продужни малтер, 

- глет маса, 

- полудисперзивна боја 

- спуштени растер плафон од гипс картонских плоча. 

 

 

Спецификација свих радова по врсти и количини дата је у обрасцу структура понуђене 

цене – предмер радова у оквиру ове конкурсне документације. 

 

Обилазак пословног простора  на којем ће се изводити радови је пожељно за 

заинтересована лица. 

 

Заинтересовано лице може извршити обилазак пословног простора  ( о свом трошку) где 

ће се изводити радови, уз претходну пријаву и достављање списка овлашћених лица 

заинтересованог лица/понуђача. Пријава мора да садржи назив фирме, адресу седишта, ПИБ, 

број телефона, мејл адресу  и податке о овлашћеном лицу које ће извршити обилазак 

пословног простора (са именом и презименом, бројем личне карте, и адресом становања), са 

назнаком „Пријава за лица која ће извршити обилазак пословног простора за јавну набавку 

мале вредности радова – Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу, 

бр. јавне набавке 1.3.2/2019. Пријаве за обилазак се достављају на e-mail: 

milijana.jokic@gmail.com или директно, предајом пријаве на адресу наручиоца: Библиотека 

града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд. О термину за обилазак пословног простора 

заинтересовано лице ће бити обавештено у року од 24 часа од пријема пријаве, на мејл 

адресу из достављене пријаве. Лицима која не доставе пријаву на напред наведени начин 

неће бити омогућен обилазак пословног простора. 

 

 

 

mailto:milijana.jokic@gmail.com
mailto:milijana.jokic@gmail.com
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Лица која су пријављена за обилазак пословног простора треба да у заказано време дођу на 

адресу Наручиоца. Приликом обиласка пословног простора, представник заинтересованог 

лица и наручиоца ће сачинити Записник о обиласку пословног простора (Образац XII, који је 

саставни део конкурсне документације) који ће том приликом представник Наручиоца 

потписати.  

 

Напомена: Наручилац захтева од понуђача да уз понуду достави попуњен и потписан образац 

Изјаве – Безбедност и здравље на раду (поглавље XV Конкурсне документације). 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 

75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обавања 

делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

и то:  

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  за учешће 

у поступку предметне јавне набавке и то: 

- да у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за достављање 

понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан позива) није био 

неликвидан дуже од седам дана; 

2) Да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: да његова квалификациона структура и 

број запослених  одговарају обиму радова из понуде и да има одговорног 

извођача радова носиоца важеће личне лиценце издате од стране Инжењерске 

коморе Србије и то:  

- 400 одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих 

иунсталација водовода и канализације или 

- 410 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинскозанатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње и 

-  450 одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона. 

3) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: 

- да је понуђач у периоду од претходне три године, рачунајући до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извео 
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сличне или исте радове који су предмет ове јавне набавке, уговореног 

квалитета, у уговореним роковима и на уговорени начин, без примедби,  а да 

укупна вредност ових радова није мања од 4.000.000,00 РСД без обрачунатог 

ПДВ-а. 

4) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације,     

односно претходни стечајни поступак. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1), 2 и 4) Закона.   
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси 

самостално или са подизвођачима. 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Р. 

бр. 

Услови и докази 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1)  Закона – Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 

            Доказ: 

За правна лица: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 

За правна лица и предузетнике: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

 За физичко лице: / 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 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 

Докази: 
За правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ 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, Устаничка 29, Београд, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала;  

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције 

за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
 

За законске  заступнике правних лица: 

1) 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).  

За предузетнике и физичка лица:  

1) 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 
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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). 

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

Докази:  
За правна лица и предузетнике: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине -  да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

или  

1) Потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

За физичка лица:  

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине -  да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона  – Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуда. 

              Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).       

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Р. 

бр. 

Услови и докази 

1. Услов да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: 

-  да у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за достављање 

понуда (рачунајући и дан позива) није био неликвидан дуже од седам дана; 

Докази:  

- Потврда НБС о броју дана неликвидности у виду неоверене фотокопије; 

 (Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на 

интернет страници Народне банке Србије, наручилац задржава право да изврши увид у 

званични регистар); 
 

2. Услов да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у 
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поступку предметне јавне набавке и то: да његова квалификациона структура и број 

запослених  одговарају обиму радова из понуде и да има одговорног извођача радова 

носиоца важеће личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије и то: 

- 400 одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих 

иунсталација водовода и канализације или 

- 410 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинскозанатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње и 

-  450 одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона. 

Докази:  
Наведени услов доказује се достављањем: 

-  Изјаве понуђача, потписана од стране понуђача (Образац Изјаве дат је у поглављу V), 

којом понуђач доказује да његова квалификациона структура и број запослених  одговарају 

обиму радова из понуде, 

- Фотокопија тражене Личне лиценце (400 или 410 и 450) одговорног извођача, који ће 

Решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци,  

- Потврду ИКС (у виду фотокопије), да je одговорном извођачу радова – чија је лична 

лиценца приложена у понуди, важећа и 

-  Доказе о радном ангажовању код понуђача носиоца Личне лиценце чија је лична 

лиценца приложена у понуди понуђача: за запосленог на неодређено или одређено време 

код понуђача: фотокопија уговора о раду или образац М пријаве на обавезно социјално 

осигурање, а за лице ангажовано ван радног односа код понуђача: фотокопија уговора о 

радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.);  

 

 3. Услов да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: 

- да је понуђач у периоду од претходне три године, рачунајући до дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извео сличне или исте радове 

који су предмет ове јавне набавке, уговореног квалитета, у уговореним роковима и на 

уговорени начин, без примедби,  а да укупна вредност ових радова није мања  од 

4.000.000,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а. 

Докази: 
Наведени услови доказују се достављањем следећих доказа, који прате реализоване 

радове на референтном/им објекту/има: 

- Списак (референтна листа понуђача – Образац XIII) изведених радова (за претходне три 
године, рачунајући до дана објављивања позива за подношење понуда), 
- Потврда/ референца на Обрасцу према моделу из ове конкурсне документације – Образац 

XIV (потписује референтни наручилац) којом понуђач доказује да је извео радове за 

референтне наручиоце наведене у списку, уговореног квалитета, у уговореним роковима и 

на уговорени начин, без примедби и 

- окончане ситуације наведене у достављеним Потврдама/Референцама, са 

спецификацијама изведених радова, потписане и оверене од стране извођача, стручног 

надзора и наручиоца, којом понуђач доказује коју врсту радова је извео, односно да је 

извео исте или сличне  радове који су предмет ове јавне набавке; 

4. Услов да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак 

Доказ: 
- Изјава понуђача, потписана од стране понуђача (Образац изјаве дат је у поглављу V). 
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 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 за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Сагласно члану 77. Закона понуђач може доказати испуњеност услова из члана 

75. став 1), 2) и 4) Закона достављањем изјаве (образац изјаве дат је у поглављу V – 

Конкурсне документације).   

 Ако понуђач достави изјаву из члана 77. Став 4. Закона наручилац ће пре 

доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави копију захтеваних доказа, а може и да затражи на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да 

затражи и од осталих понуђача. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави копију захтеваних доказа и не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.  
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси самостално или 

са подизвођачима. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.  

Уколико има захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу (изјава 

дата у слободној форми)  на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни (писана изјава дата у слободној форми са 

тачним навођењем који подаци који су тражени у оквиру услова из конкурсне 

документације на којој интернет страници  доступни), уколико на тај начин жели да 

докаже испуњеност услова 

Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде 

доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане 

чланом 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. 

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. 
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  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 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. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  У ОТВОРЕНОМ  

 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању 

централне библиотеке на Вождовцу, број 1.3.2/2019, испуњава услове из чл. 75. став 1. 

тачка 1), 2) и 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе,  нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  

oд стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_____________________________________________________ [навести 

назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању 

централне библиотеке на Вождовцу, број 1.3.2/2019, испуњава услове из чл. 75. став 1. 

тачка 1), 2) и 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе,  није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                              _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76.  ЗАКОНА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању 

централне библиотеке на Вождовцу, број 1.3.2/2019,  испуњава додатне услове из чл. 76. 

Закона, односно условe дефинисанe конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

- Понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке тј. његова квалификациона структура и број запослених  одговарају 

обиму радова из понуде; 

 

- Над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                              _____________________                                                         

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, група понуђача може да се 

определи да Изјаву потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати Изјаву, чиме доказују да 
заједно испуњавају наведене додатне услове. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању централне библиотеке 

на Вождовцу  

Број јавне набавке  1.3.2/2019   

НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

05.08.2019. године до 10.00 часова.  

 

   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 наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

  Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, иста се неће отварати и биће враћена подносиоцу. 

 Понуда мора да садржи: 

   

Р. Бр. Назив обрасца 

1. Све доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. и 76. Закона, наведене и 

описане у делу Конкурсне документације „Упутство како се доказује испуњеност 

услова“ (поглавље V Конкурсне документације); 

2. Образац понуде  (поглавље VII); 

3. Модел уговора  (поглавље VIII); 

4. Образац изјаве о трошковима понуде (Напомена: ова изјава није обавезна) 
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(поглавље IX); 

5. Образац изјаве о независној понуди  (поглавље X) 

6. Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.Закона  

(УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА)  

7. Образац Изјаве – Безбедност и здравље на раду (поглавље XV) 

 

Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање  понуђача исте 

потписује. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани од стране свагог 

понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује  обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу које се достављају за сваког учесника у заједничкој 

понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује  образац који се на њега 

односи), 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 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:  

Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs;   

Портал јавних набавки града Београда: www.nabavke.beograd.gov.rs 

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs;  

Непосредно преузимањем на адреси Кнез Михаилова бр. 56, Београд, Канцеларија 

број 17 (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00 часова). 

 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова -  Радови на текућем одржавању централне библиотеке 

на Вождовцу, 

 број јавне набавке 1.3.2/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

05.08.2019. године до 10.00 часова. 

http://www.bgb.rs/
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Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца: Библиотека града  Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, закључно са 

05.08.2019. године до 10.00 часова.  

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана 05.08.2019. године у 10.30 часова на адреси наручиоца: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну 

набавку.  

 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу 

којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

9. 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: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу,  број јавне набавке 1.3.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу,  број јавне набавке 1.3.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу,  број јавне набавке 1.3.2/2019 -  

НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању 

централне библиотеке на Вождовцу,  број јавне набавке 1.3.2/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

10. 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. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 

 

11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) 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 V 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. 

 

12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то 

податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

13.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу на начин и у роковима 

дефинисаним моделом уговора. Рок плаћања је не дуже од 45 дана, од дана пријема 
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ситуација. Обвезник  пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на 

додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан 

испостављања ситуацијa.   

Понуђач нема право да захтева аванс. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених 

ситуације не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 

количина уговорених радова и уговорених цена. Окончану ситуацију Извођач подноси по 

потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на 

оверу. Стручни надзор је дужан да у року од 7 дана од дана пријема ситуације изврши 

контролу и оверу и ситуацију са комплетном документацијом, достави Наручиоцу на оверу и 

плаћање. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а 

спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране 

другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, 

испоставља окончану ситуацију. 

Понуђач односно Извођач радова је у обавези да фактуру/ситуацију региструје у 

Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилником о начину и поступку 

регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају 

централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/18 и 59/18).  

Фактура/ситуација мора бити достављена наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од 

дана регистрације у Централном регистру фактура. 

 

13.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок на изведене радове износи минимум 24 месеца, рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова. 

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни 

рок од рока из претходног става, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 

тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.  

 

13.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од максимум  45 

календарских дана од дана увођења у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник 

датум завршетка свих уговорених радова. 

 

13.4. Остале напомене: 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред 

такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат 

понуђача. 

 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења 

уговора преда наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без 

жираната у корист наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана 

дужим од истека уговорене обавезе у целости.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

 У случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза,  или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац  ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, 

важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи. У случају неоправданог 

продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење 

важности напред наведеног средства финансијског обезбеђења. 

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство 

финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће на захтев понуђача  бити враћено. 
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Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје изведених 

радова, преда наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу на име  гаранције за отклањање 

недостатака у гарантном року, без жираната у корист наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног гарантног рока.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

У случају да Понуђач не изврши све своје уговорне обавезе које се односе на 

отклањање недостатака у току трајања гарантног рока наручилац ће активирати средство 

финансијског обезбеђења. 

По истеку уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року ће на захтев понуђача  бити враћено. 

 

*Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.   

 **Активирање средстава обезбеђења не искључује право наручиоца на потпуну 

накнаду штете. 

***Менице морају бити оверенe у складу са статусном документацијом и потписане 

оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање 

средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, 

као на депо картону, морају бити најмање два потписника).  

****Менична овлашћења која прате менице морају бити оверена у складу са статусном 

документацијом и потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су 

потписала меницу.  

 

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Позив за подношење понуда  није објављена на страном језику. 

 

17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За ову јавну набавку нису предвиђена средства обезбеђења. 

 

18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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19. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће 

као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим 

понудама, до отварања понуда. 

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. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, путем електронске поште на e-

mail адресу:  javne.nabavke@bgb.rs, (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 

08.00 до 16.00 часова) 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.  

Наручилац ће, у писаном облику, у  року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, информацију  

објавити на Порталу јавних набавки,  Порталу јавних набавки града Београда и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова –

”Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу, број 1.3.2/2019”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 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. 

 

21. 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 
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и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе у смислу одредби члана 82. 

Закона. 

 
23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 Измена уговореног рока: 

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 елементарних непогода и дејства више силе, 

- по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова, у писаној форми, уз сагласност 

овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, 

Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из претходног става, а 

најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да се 

по наведеном захтеву изјасни у року до 7 дана од пријема захтева.  

Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о 

измени уговора у складу са чланом 115. Закона, о томе сачине анекс уговора.  

 

24. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

Како је предметни поступак –отворени поступак јавне набавке, не постоје елементи о 

којима ће се преговарати. 
 

25. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

26. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН 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 најнижу понуђену цену, уговор ће бити 

додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове, а у случају да су 

понудили исти гарантни рок за изведене радове, уговор ће бити додељен понуђачу који је 

понудио краћи рок извођења радова. 
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У случају да су и после примене наведених додатних елеменaта критеријума две или 

више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи 

који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће позвани да присуствују 

поступку доделе уговора путем жребања. Комисија за јавну набавку ће заказати место и 

време жребања и позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању.  

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно 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, папири ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се 

насумице вршити одабир папира понуђача и рангирање понуда према редоследу извалачења 

папира, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања. 

На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 

Понуђачима који не буду присуствовали овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

27. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАКОМ 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року не 

дужем од 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

 Након доношења одлуке Наручилац ће исту објавити на Порталу јавних набавки, 

Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страаници, у року д 3 дана од 

дана доношења. 

 

28. 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. (Образац изјаве 

из поглавља XI  конкурсне документације). 

 
 
29. 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. 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно на адресу: Библиотека 

града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@bgb.rs, (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 08.00 до 16.00 

часова) или препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
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објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, Порталу јавних 

набавки града Београда и на својој интернет страници, најкасније у року од 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 седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150.  Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. 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 члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 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 члана 156. Закона чија се уплата врши: 

- 120.000,00 динара, 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Библиотека града Београда; јавна набавка радова у отвореном поступку број 

1.3.2/2019; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о  

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други  

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим  

прописом. 

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

 

31. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

32. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права  из члана 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.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за јавну набавку радова – 

Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу  

број јавне набавке  1.3.2/2019 

 

Број понуде:_____________ 

Датум:____________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон:  

 

Телефакс:  

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Уписан у Регистар понуђача: ДА/НЕ (заокружити)                  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

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: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

 

 

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 централне 

библиотеке на Вождовцу  
Број јавне набавке 1.3.2/2019 

 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  

____________________ динара; 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 

 

 

____________________ динара; 

Рок и начин плаћања: до 45 календарских дана од дана пријема 

ситуације; 

Рок важења понуде: 

(минимално 30 дана) 

________ дана од дана отварања понуда; 

Рок за извођење радова: 

(максимално 45 дана) 

________ календарских дана од дана 

увођења Извођача у посао; 

Гарантни рок за изведене радове: 

(минимално 24 месеца) 

_____  месеца рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова;  

Образац Структура понуђене цене је саставни део понуде. Јединичне понуђене цене су фиксне и 

не могу се мењати. 

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

      

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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 сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде.
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5а)  СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни:  
Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу  

Број јавне набавке  1.3.2/2019 

 
Позиц

ија 

Опис Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединич

на цена 

матери

јала у 

дин. без 

ПДВ-а 

Јединич

на цена 

матери

јала у 

дин. са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

матери

јала у 

дин. без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

матери

јала у 

дин. са 

ПДВ-ом 

Јединич

на цена 

радова  

у дин. 

без 

ПДВ-а 

Јединич

на цена 

радова 

у дин. 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена 

радова 

у дин. 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

радова 

у дин. 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена 

матери

јала и 

радова 

у дин. 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

матери

јала и 

радова 

у дин. 

са ПДВ-

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                  

  

За обрачун по овом предмеру и 

предрачуну се не примењују 

грађевинске норме. 
    

          

  

Јединичном ценом позиција 

обухваћена је набавка и транспорт 

(хоризонтални и вертикални) 

материјала, комплетна израда и 

обрада. 

    

          

  

Напомена: пожељно је да понуђач 

пре давања понуде изврши увид у 

постојеће стање, ради сагледавања 

обима радова.  

    

          

  

Пре почетка израде радионичких 

цртежа и производње елемената 

фасадне и унутрашње столарије, 

извођач је дужан да провери све мере 

и услове уграђивања, на лицу места. 

    

          

                  

01-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                

                  

01-01 Пре почетка радова извођач је дужан 

да постави табле са свим потребним     
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обавештењима и упозорењима а све у 

складу са законском регулативом о 

безбедности и здрављу на раду. Табле 

поставити на адекватном месту. 

Градилишну зону адекватно 

осветлити. 

  Обрачун по комаду ком 2.00           

                  

01-02 Уређење и обезбеђење градилишта. 

Овом позицијом је обухваћено 

редовно чишћење и одржавање 

градилишта за све време извођења 

радова и комплетно чишћење 

градилишта и довођење објекта и 

улаза у стање за предају радова. Овом 

позицијом је обухваћена и опрема 

прописана за спровођење мере 

безбедности и здравља на раду.     

          

  Обрачун паушално. пау 1.00           

                  

01-03 Монтажа и демонтажа заштитног 

бокса за смештај и чување опреме и 

материјала, на начин како је 

прописано правилником о 

спровођењу мера безбедности и 

здравља на раду, а током извођења 

радова. Димензије бокса 4,00x4,00 м, 

табле за израду су монтажно-

демонтажне, димензије 1,00/2,00 м.     

          

  Обрачун по м1 изведене позиције м1 16.00           

                  

01-04 Набавка, постављање и демонтажа 

дебље ПЕ фолије за заштиту 

површине дела ходника за све време 

трајања радова, Фолија се једном 

обрачунава. По завршеним радовима 

фолију уклонити.      
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  Обрачун по м2 изведене позиције. м2 100.00           

                  

01-05 Употреба типске покретне скеле за 

радове на висини унутар објекта, без 

обзира на број померања скеле. 

Покретна скела приближних 

димензија 1,35/2,00/2,50м (ш/в/д) 

треба да омогући сигуран рад на 

висини за извођење планираних 

радова у објекту. Скела мора бити 

стабилна за све начине употребе и 

израђена и примљена према 

одговарајућим прописима. 

Обезбедити све потребне услове за 

спровођење одговарајућих мера 

безбедности и здравља на раду.  

Користи се за све време трајања 

радова и плаћа се само једанпут.     

          

  Обрачун по комаду ком 1.00           

                  

                  

   

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:   

          

                  

                  

02-00 РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ      

          

                  

  (Опрема и мобилијар)               

02-01 Пребацивање библиотечке опреме и 

комплетног мобилијара, полица, 

ормана, столова, столица, ПП апарата, 

ормарића за прву помоћ и сл. који се 

задржавају из просторија у део 

ходника и просторије у приземљу, 

током извођења радова. Демонтиране 

елементе предати кориснику уз     
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записник, ускладиштити и чувати до 

евентуалне поновне монтаже. 

Елементе у ходнику међусобно 

повезати како би се онемогућило 

нежељено одношење. Обезбедити 

потребне количине ПВЦ фолије за 

покривање и потпуну заштиту 

мобилијара. Евентуална оштећења 

падају на терет извођача. Извођач 

радова је дужан да по завршетку 

посла врати елементе у првобитно 

стање и функцију, што је дефинисано 

посебном позицијом. Остале 

елементе који се не задржавају 

прикупити,  изнети ван објекта, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију удаљену до 20км. 

  Обрачун паушално. пауш 1.00           

                  

  (Електро инсталације)               

02-02 Пажљива демонтажа свих 

плафонских и зидних светиљки fluo 

svetiljki tip 3x40 W i две PANIK 

светиљке, у просторијама библиотеке 

и читаонице на 1. спрату, водећи 

притом рачуна да се спроведу све 

мере безбедности и заштите на раду. 

Демонтажу треба да изврши стручно 

лице из овлашћене фирме. 

Демонтиране елементе предати 

инвеститору уз записник. Пре 

демонтаже, делове инсталација 

ставити ван функције. Сав отпадни 

материјал прикупити,  изнети ван 

објекта, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију удаљену 

до 20км.     
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  Обрачун паушално. пауш 1.00           

                  

02-03 Пажљива демонтажа свих прекидача 

(1ком обичан узидни инсталациони 

10А и 2ком узидни серијски 

инсталациони 10А)  и утичница (1ком 

узидна утикачка кутија 16А и 4ком 

једноструке), и nazidnog Desktop 

Ethernet Switch-a sa pet konektora, у 

просторијама библиотеке и 

читаонице на 1. спрату, водећи 

притом рачуна да се спроведу све 

мере безбедности и заштите на раду. 

Демонтажу треба да изврши стручно 

лице из овлашћене фирме. 

Демонтиране елементе предати 

инвеститору уз записник. Пре 

демонтаже, делове инсталација 

ставити ван функције. Сав отпадни 

материјал прикупити,  изнети ван 

објекта, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију удаљену 

до 20км.     

          

  Обрачун паушално. пауш 1.00           

                  

  (Столарија)               

02-04 Пажљива демонтажа фасадне 

столарије. Приликом демонтаже 

елемената сачувати фасадне делове 

допрозорника, парапета и 

надпрозорника  од оштећења, како би 

се омогућила квалитетна уградња 

нове фасадне столарије. У цену је 

урачуната и демонтажа солбанка, 

подпрозорских клупица и осталих 

пратећих елемената. Сав материјал 

прикупити, изнети, утоварити на     
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камион и одвести на градску депонију 

удаљену до 20км.   

  Обрачун по комаду.               

  од 2,00 дo 5,00 m2 (pos1) ком 1.00           

                  

02-05 Пажљива демонтажа унутрашњих, 

дрвених врата (шток и крило), у зиду 

ширине 25цм, заједно са свим 

оковима, шаркама и дрвеним прагом 

на улазу у библиотеку на 1. спрату, 

положаја према нацртима у 

графичком делу документације. 

Приликом демонтаже водити рачуна 

да се постојећи зидови не оштете. 

Димензије врата су (75+75)/225цм. 

Сав шут прикупити,  изнети ван 

објекта, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију удаљену 

до 20км.      

          

  Обрачун по комаду ком 1.00           

                  

  (Унутрашњи зидови)               

02-06 Делимично обијање завршног слоја 

малтера са унутрашњих површина 

зидова и шпалетни, просечне 

дебљине слоја 1-2цм. Обијање 

извести пажљиво, до равни грунта 

одн. аб елемента, са обавезним 

чишћењем, стругањем обијених 

површина челичним четкама и 

прањем зидних површина водом.  

Просторије очистити, а сав шут 

прикупити, изнети ван објекта, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију удаљену до 20км.  У 

цену улази и помоћна скела.     

          

  Обрачун по м2 стварно обијене м2 5.00           
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површине. 

                  

02-07 Стругање старе боје са зидова. Боју 

квасити и остругати до чврсте 

подлоге, а прслине и пукотине 

очистити, обити одвојен малтер и 

спремити за крпљење, што улази у 

јединичну цену позиције. Просторије 

очистити, а сав шут прикупити, 

изнети на привремену градилишну 

депонију до коначног одвоза на 

градску депонију удаљену до 20км. У 

цену улази и помоћна скела.     

          

  Обрачун по м2 стварно изведене 

позиције. м2 155.00 

          

                  

02-08 Пажљива демонтажа преграде од 

ламперије на дрвеној 

подконструкцији. Просторију 

очистити, а сав демонтирани 

материјал и шут прикупити, изнети 

ван објекта, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију удаљену 

до 20км.  У цену улази и помоћна 

скела.      

          

  Обрачун по м2 обијене површине, 

отвори се одбијају. м2 22.00 

          

                  

02-09 Пажљива демонтажа украсних 

алуминијумских лајсни са зидова, 

гарнишни и челичних флахова на 

споју плафона и фасадног зида. При 

демонтажи водити рачуна да 

оштећења зидова буду најмања 

могућа. Просторију очистити, а сав 

демонтирани материјал и шут 

прикупити, изнети ван објекта,     
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утоварити на камион и одвести на 

градску депонију удаљену до 20км.  У 

цену улази и помоћна скела.  

  Обрачун паушално. пау 1.00           

                  

  (Унутрашњи плафони)               

02-10 Делимично обијање малтера са 

оштећених делова плафона. 

Процењено је да се обија до 1% 

укупне површине плафона, али ће 

коначну површину дефинисати 

надзорни орган. Малтер обити и 

четкама очистити подлогу. Позицијом 

је обухваћено и чишћење прслина и 

пукотина. Сав шут прикупити, изнети 

на привремену градилишну депонију 

до коначног одвоза на градску 

депонију удаљену до 20км. У цену 

улази и помоћна скела.     

          

  Обрачун по м2 обијене површине. м2 1.00           

                  

02-11 Делимично стругање потклобучене 

старе боје и глет масе са плафона. 

Процењено је да се струже до 10% 

укупне површине плафона, али ће 

коначну површину дефинисати 

надзорни орган. Боју квасити и 

остругати до чврсте подлоге. 

Очистити површине плафона. Сав 

шут прикупити, изнети на 

привремену градилишну депонију до 

коначног одвоза на градску депонију 

удаљену до 20км. У цену улази и 

помоћна скела.     

          

  Обрачун по м2 изведене позиције. м2 10.00           

                  

  (Унутрашњи подови)               
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02-12 Скидање и изношење из објекта 

подова од виназ плоча, лепљених на 

подлогу од цементне кошуљице. 

Укупна дебљина слојева који се 

скидају је до 1 цм. Позицијом 

обухватити чишћење подлоге од 

лепка, масноћа и других нечистоћа. 

Јединичном ценом обухватити 

уклањање ПВЦ сокли поред зидова. 

Просторију очистити, а сав шут 

прикупити, изнети ван објекта, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију удаљену до 20км.      

          

  Обрачун по м2 хоризонталне 

пројекције изведених радова. м2 111.00 

          

                  

02-13 Скидање и изношење из објекта 

подова од текстила - теписона, 

лепљених или полаганих на подлогу, 

скинути све слојеве до цементне 

кошуљице. Укупна дебљина слојева 

који се скидају је до 1 цм. Позицијом 

обухватити чишћење подлоге од 

лепка, масноћа и других нечистоћа. 

Јединичном ценом обухватити 

уклањање сокли поред зидова, 

Просторију очистити, а сав шут 

прикупити, изнети ван објекта, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију удаљену до 20км.     

          

  Обрачун по м2 хоризонталне 

пројекције изведених радова. м2 15.00 

          

                  

                  

  УКУПНО РАДОВИ НА 

УКЛАЊАЊУ И ДЕМОНТАЖИ:     
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03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ               

                  

03-01 Шлицовање зидова за замену 

инсталација. Траке за штемовање 

обележити и извући шајбном. Тачан 

положај канала дефинисати у 

сарадњи са службом надзора. Шлиц 

штемовати за потребну дубину 

полагања кабла. Просечна ширина 

шлица 8 цм. Након штемовања шлиц 

очистити. Просторије очистити, а сав 

шут прикупити, изнети ван објекта, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију удаљену до 20 км.      

          

  Обрачун по м1 м1 32.00           

                  

03-02 Обрада пукотина и рупа и попуњавње 

шлица за провлачење инсталација 

цементним малтером са 

одговарајућим адитивом или 

репаратурним малтером. Крпљење се 

врши уз претходно чишћење, прање и 

квашење подлоге. Након наношења 

шприца, на месту пукотине, поставља 

се рабиц мрежа у виду траке ширине 

30 цм, а у дужини пукотине. Завршна 

обрада малтерисањем цементним 

малтером са одговарајућим адитивом 

или репаратурним малтером.      

          

  Обрачун по м1 стварно изведене 

позиције .   м1 36.00 

          

                  

03-03 Поправка, крпљење, оштећених 

делова цементне кошуљице размере 

1:3 као подлоге за подну облогу у 

библиотеци и читаоници. Позицијом 
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је обухваћена претходна припрема 

подлоге. Површинска обрада 

пердашењем. Кошуљицу неговати док 

не очврсне. У цену улазе набавка и 

транспорт материјала, комплетна 

израда и обрада. 

  Обрачун по м2 изведене позиције. м2 2.00           

                  

03-04 Малтерисање - крпљење обијених 

унутрашњих површина зидова и 

шпалетни (после обраде и заптивања 

прслина, после постављања 

инсталација и сл.) продужним  

малтером у завршном слоју. Пре 

малтерисања све површине очистити 

и припремити за обраду,  што улази у 

цену позиције. Слој  од пердаша, 

дебљине потребне до нивоа 

постојећег малтера. Омалтерисане 

површине морају бити равне, а ивице 

оштре и праве. У цену улазе набавка 

и транспорт материјала, комплетна 

израда и обрада, и помоћна скела.  

              

  Обрачун по м2 омалтерисане 

површине.  м2 5.00 

          

                  

03-05 Малтерисање - крпљење  обијених 

унутрашњих шпалетни - по целом 

обиму отвора продужним  малтером 

1:2:5, у два слоја, после уграђивања 

фасадне столарије.  Пре малтерисања 

зидне површине очистити, евентуална 

већа удубљења попунити и све 

заједно испрскати цементним млеком. 

Први  слој  радити од просејаног 

шљунка - јединице, а други слој  од 

пердаша, дебљине д = 0.5 цм, све до 
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дебљине постојећег малтера. 

Развијена ширина до 30 цм. 

Омалтерисане површине морају бити 

равне, а ивице оштре и праве.  У цену 

улазе набавка и транспорт материјала, 

комплетна израда и обрада и помоћна 

скела. Процена оштећења до 30%. 

  Обрачун по м1 изведене позиције. м1 13.80           

                  

03-06 Санација оштећених површина 

фасадних зидова репаратурним 

малтером. Све оштећене делове 

обити и очистити, подлогу 

припремити наношењем средства за 

остваривање СН везе са малтером, а 

затим преко тако припремљене 

подлоге нанети репаратурни малтер 

погодне конзистенције. Дозвољено 

оштећење до 20%, развијена ширина 

до 25цм.      

          

  Обрачун по м1 изведене позиције. м1 13.80           

                  

03-07 Малтерисање - крпљење свих 

обијених делова плафона продужним  

малтером у два слоја. Први  слој  

радити од просејаног шљунка - 

јединице, а други слој  од пердаша, 

дебљине д=0.5цм до дебљине 

постојећег малтера. Омалтерисане 

површине морају бити равне, а ивице 

оштре и праве, а састави са 

постојећим површинама не смеју 

бити видљиви. У цену улазе набавка 

и транспорт материјала, комплетна 

израда и обрада, и помоћна скела.  

              

  Обрачун по м2 изведене позиције. м2 1.00           
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УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:     

          

                  

                  

04-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ               

                  

04-01 Израда, транспорт и уградња 

двокрилних дупло шперованих пуних 

врата са отварањем главног крила у 

поље. Оквир врата - довратник  је од 

алуминијумског елоксираног 

профила. Крила су равна дрвена, 

оквир од чамове грађе, испуна 

ошупљена иверица, облога медијапан  

6 мм. Крила се формирају за 

комплетну висину врата. Фиксирање 

помоћног крила у поду а горе у 

штоку- помоћу ригле. Помоћно крило 

отвара се ка унутра. Оков: два пута по 

три шарке за врата,  укопавајућа 

брава са цилиндром и три кључа, 

квака - повијена ка крилу и розете од 

елоксираног алуминијума.     

          

  Заптивање између оквира и крила 

преклопом и одговарајућим 

заптивним гумама везаним за 

профиле. Уграђивање у постојећи 

отвор, механичка веза за зид је 

одговарајућим типловима и 

завртњима кроз довратник и 

надвратник, додатна веза и заптивање 

полиуретанском експандирајућом 

пеном. Прелаз између различитих 

подова - у дебљини штока врата 

извести дрвеним прагом, тако да се 

обезбеди квалитетно отварање и     
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заптивање крила врата. На поду 

поставити гумени одбојник за крило. 

Врата бојити полиуретанском бојом у 

производном погону по стандардној 

процедури произвођача боје, у тону 

који ће по предложеном узорку 

одобрити инвеститор и служба 

надзора. 

  Захтеви за врата према стандардима 

из општих услова: 

- отпорност према вертикалном 

оптерећењу по СРПС ЕН 947 - класа 

2;  

- отпорност на статичко увијање по 

СРПС ЕН 948 - класа 2;  

- отпорност на удар тврдим телом по 

СРПС ЕН 950 - минимално класа 2;  

- отпорност на узастопно отварање и 

затварање по СРПС ЕН 12400 - 

минимално класа 3.     

          

  Димензија отвора (90+60)/225 цм.               

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком. 1.00 

          

                  

04-02 Поправка улазних врата у читаоницу, 

димензија 91x220 цм, са финалном 

обрадом. Са врата и довратника 

пажљиво скинути све наслаге, до 

чистог дрвета. Чишћење извести 

хемијским и физичким путем, 

пажљиво да се дрво и профилација не 

оштети и дрво не промени боју. 

Комплетна врата детаљно прегледати 

и ампасовати, оштећене делове, по 

узору на постојеће, пажљиво 

заменити новим од исте врсте дрвета. 

Оков прегледати, очистити и 
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поправити, делове који недостају 

урадити по узору на првобитне и 

поставити. Врата пребрусити фином 

шмирглом, заштитити и бојити 

лазурном бојом три пута са додатком 

лака, по избору и упутству 

пројектанта. 

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком. 1.00 

          

                  

                  

   

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:     

          

                  

                  

05-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ               

                  

  (алуминијумска браварија)               

05-01 Набавка материјала, израда, 

транспорт и уградња алуминијумске 

браварије, од бојених 

алуминијумских профила без термо 

прекида, датих димензија и начина 

отварања  према нацртима. Боја 

профила - бела РАЛ 9010.     

          

  Оквир и крило су од бојених 

алуминијумских профила без термо 

прекида.       

          

  Оков је окретни према усвојеној 

шеми отварања, механизам је уграђен 

у профиле крила, све команде једном 

ручицом, ручице беле боје. Према 

шемама обезбедити механизам за 

отварање вентус ручицом на 

доступној висини.     

          

  Заптивање између оквира и крила -               
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троструко, одговарајућим заптивним 

гумама везаним за профиле и 

вулканизираним на угловима.  

  Застакљење нискоемисионим 

термоизолационим пакетом флот 

стакла 4+16+4 мм.     

          

  Уграђивање на место извађених 

застакљених преграда је 

постављањем на исто место до 

фасадног малтера, односно 

конструкције, механичка веза за зид, 

парапет, надпрозорну греду и суседни 

прозор је одговарајућим анкерима, 

типловима и завртњима, додатна веза 

и заптивање полиуретанском 

експандирајућом пеном.     

          

  Браварија мора одговарати прописима 

и стандардима и поседовати 

одговарајуће атесте којима се доказује 

испуњавање прописаних захтева 

везаних за квалитет примењених 

материјала, механичке особине и 

трајност преграда, као и специфичне 

особине уграђених преграда - 

пропустљивост ваздуха, сигурност од 

продора воде, заптивање и сл.       

          

  Обрачун  по комаду уграђене 

позиције.     

          

  POZ. 1                 димензије 158/215 ком 2.00           

  POZ. 2                 димензијe 159/215 ком 1.00           

                  

05-02 Набавка материјала, израда и 

монтажа унутрашњих ПВЦ солбанка 

прозора, димензија према ширинама 

отвора. Страну солбанка према штоку 

прозора заглавити у припремљено 

лежиште и задихтовати     
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двокомпонентним китом. 

Подпрозорске клупице са стране 

затворити ПВЦ чеповима, који улазе 

у цену позиције. Пад солбанка према 

унутра 1%. Веза са подлогом 

типловима и лепком. 

  Развијена ширина до 25 cm, обрачун 

по м1. m1 4.75 

          

  Замена постојеће оштећене ПВЦ 

клупице, нова по угледу на постојећу. m1 3.70 

          

                  

  SVI STAKLOREZAČKI RADOVI 

SU OBUHVAĆENI POZICIJAMA 

STOLARIJE I BRAVARIJE     

          

                  

  EVENTUALNA OŠTEĆENJA 

BRAVARIJE NAKON UGRADNJE 

POPRAVITI NA LICU MESTA     

          

                  

                  

   

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:     

          

                  

                  

06-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ               

                  

06-01 Израда и постављање солбанка 

прозора од  поцинкованог бојеног 

челичног лима д = 0.60 мм. Стране 

солбанка према зиду и штоку прозора 

подићи у вис 20 - 30 мм, бочно 

препустити 2 цм и формирати 

"кљун". Лим везати за прозор поп 

нитнама на размаку од 50 цм или 

подвући под профил прозора. Лим 

везати за подлогу и парапет     
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типловима и поцинчаним завртњима. 

Преко главе завртња поставити 

"машницу" и преклопити лим.  Испод 

лима поставити слој тер-папира, који 

улази у цену солбанка. Формирати 

пад солбанка према споља 3-5%. 

Развијена ширина до 33цм. 

  Обрачун по м1 изведених радова м1 4.85           

                  

06-02 Набавка материјала, израда и 

монтажа игличасте заштите од 

голубова. Заштита је израђена од 

прохромског лима и прохромске 

жице. Обезбедити адекватну везу са 

постојећом подлогом солбанка, од 

бојеног поцинкованог лима, што је 

укључено у цену позиције.     

          

  Обрачин по м1. м1 4.75           

                  

                  

   

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:     

          

                  

                  

07-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ               

                  

07-01 Набавка материјала и постављање 

ПВЦ подне облоге.     

          

  Подлогу очистити од прашине, 

нанети прајмер а затим масу за 

изравнање -олмо маса и фино је 

обрусити. Масу по потреби наносити 

и брусити у више слојева до 

постизања што бољег изравнања и 

глаткоће.  

              

  ПВЦ топли под у облику трака               
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ширине 200 цм и дебљине 2.0 мм, пре 

уградње развити, положити и 

оставити да буду на собној 

темпаратури изнад 15 степени, 

минимум 24 часа. Траке затим 

залепити одговарајућим 

дисперзионим лепком. Украјање 

обавити поступком дуплог сечења (са 

преклопом), а затим спојеве заварити 

топлим ваздухом помоћу меких ПВЦ 

електрода. Одмах по уградњи подну 

облогу очистити и премазати 

средством на бази емулзије за 

заштиту и негу ПВЦ подова. 

Просторије приликом израде пода 

морају да буду чисте и затворене. 

Начин полагања, боја и тон пода, 

према достављеном узорку, 

одобреном од стране надзорног 

органа и наручиоца. Обавезно 

прилагање атеста за техничке 

карактеристике. Реакција на ватру - 

класа Bfl s1. Комерцијална 

класификација 34. Противклизност 9. 

  Обрачун по м2 основе изведених 

радова, све комплетно. м2 125.00 

          

                  

07-02 Набавка и уградња профилисане 

букове сокле, висине минимум 60 мм, 

на саставу пода и зидова. Соклу 

урадити и профилисати по детаљима 

надзорног органа, од првокласне, 

здраве и суве буковине. Сучељавања 

и наставке геровати. На сваких 80 цм 

соклу причврстити за зид, 

месинганим холшрафовима са 

типловима. Соклу завршно обрадити     
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лакирањем паркет лаком до 

потребног сјаја. Избор и врста сокле 

према достављеном узорку, 

одобреном од стране надзорног 

органа. 

  Обрачун по м1 комплетно 

постављене излакиране сокле. м1 56.00 

          

                  

                  

  УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ 

РАДОВИ:     

          

                  

                  

08-00 СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ               

                  

08-01 Облагање одвода унутрашње 

јединице сплит система једностраним 

обложним стандардним гипс 

картонским плочама ГКБ дебљине 

12,5 мм, са израдом металне 

потконструкције причвршћене за зид, 

систем Кнауф или адекватни.  

Металну потконструкцију израдити 

од поцинкованих профила CD60x27 

мм, а по упутству  произвођача.  

Саставе обрадити глет масом и 

бандаж траком, по упутству 

пројектанта. Углове обрадити 

адекватним лајснама. Ценом су 

обухваћени сви потребни материјали, 

помоћна средства и радна скела.     

          

  
Обрачун по м1 изведених радова. 

м1 

                

5.00  

          

                  

08-02 Набавка  материјала и израда 

спуштеног растер плафона. Вешану 

конструкцију за ношење плафона     
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сачињавају вешаљке, главни и 

секундарни носачи од бојених 

поцинкованих челичних профила и 

спојни и рубни елементи у систему 

одабраног произвођача плафона. 

Плоче плафона беле боје су на бази 

пресованих и облогом ојачаних 

минералних влакана (типа 

"Армстронг" Frequence или 

адекватне), дебљине мин. 13 мм у 

квадратном растеру 600 / 600 мм, 

према цртежима из графичког дела 

елабората. Висина вешања 100 мм. 

Саставе плоча покривају лајсне за 

ослањање.  

  Предвидети постављање 

одговарајућих светиљки у равни 

плафона. Обрачун се врши за 

видљиви део плафона. Јединичном 

ценом су обухваћени сви потребни 

материјали, помоћна средства и радна 

скела.     

          

  
Обрачун по м2 изведених радова. 

м2 

            

125.00  

          

                  

                  

   

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ  

РАДОВИ:     

          

                  

                  

09-00 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ     

          

                  

09-01 Глетовање унутрашњих зидова два 

пута емулзионом глет масом до 
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потпуног изравнања површина. 

Позицијом је обухваћено и наношење 

импрегнационе подлоге. После сваког 

сушења глет масу ошмирглати и 

отпрашити. У јединичну цену улази и 

употреба потребне зидарске покретне 

скеле. 

  
Обрачун по м2 глетоване површине.  

м2 

            

155.00  

          

                  

09-02 Бојење глетованих зидова 

дисперзивном бојом. Избор квалитета 

боје мора да одговара условима 

примене што се доказује 

одговарајућим атестима. Тон боје по 

избору инвеститора. Радове извести у 

свему према општем опису и свим 

потребним предрадњама са 

наношењем боје онолико пута колико 

је потребно за постизање 

уједначености тона. Ценом је 

обухваћена набавка, транспорт 

материјала, комплетна обрада и 

помоћна скела.      

          

  
Обрачун по м2 обојене површине.  

м2 

            

155.00  

          

                  

09-03 Глетовање и бојење делова зидова од 

гипс-картонских плоча дисперзивном 

бојом. Глетовање извршити преко 

бандажираних, запуњених и 

оструганих спојница, емулзионом 

глет масом, два пута. Избор квалитета 

боје мора да одговара условима 

примене што се доказује 

одговарајућим атестима. Тон боје по 

избору инвеститора. Радове извести у     
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свему према општем опису и свим 

потребним предрадњама са 

наношењем боје онолико пута колико 

је потребно за постизање 

уједначености тона. Тон боје мора да 

обезбеди минималну рефлексију од 

80%. 

  Обрачун по м2 обрађене и обојене 

површине, све комплетно. м2 

                

3.00  

          

                  

09-04 Израда завршне обраде поправљених 

спољашњих шпалетни. Бојити бојом 

за бетон. Боја се наноси преко 

очишћене и суве површине. За први 

премаз разредити са 10% разређивача 

и као подлогу нанети четком. Након 

сушења нанети други и трећи премаз , 

са размаком за сушење од најмање 10-

12 сати. Површине морају бити 

потпуно суве пре бојења. Тон боје у 

складу са постојећом бојом фасаде. 

Радове извести у свему према општем 

опису и свим потребним 

предрадњама са наношењем боје 

онолико пута колико је потребно за 

постизање уједначености тона. 

Заштитним тракама формирати 

уредан спој са постојећом обрадом у 

наставку зида. 

              

  Обрачун по м1 обрађене и обојене 

површине, све комплетно, развијена 

ширина до 5цм. м1 

                

5.00  

          

                  

  (радијаторска тела и цевна мрежа)               

09-05 Скидање одвојених делова старе боје 

и бојење радијатора различитих 

величина, бојом за радијаторе и 
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лакирање мат лаком у тону по избору 

инвеститора. Пре бојења радијаторе 

прегледати, очистити, све доступне 

металне површине ошмирглати 

финим брусним папиром. Уколико је 

потребно извести замену дотрајалих 

делова по угледу на постојеће стање.  

  Обрачун по комаду комплет изведене 

позиције 
              

  радијатор - број ребара 17 ком 7.00           

  радијатор - број ребара 22 ком 3.00           

                  

09-06 Бојење радијаторске цевне мреже 

бојом за радијаторе и лакирање мат 

лаком у тону по избору инвеститора. 

Боја постојана за радну температуру. 

Пре бојења све металне делове 

очистити од одвојене постојеће боје и 

ошмирглати финим брусним 

папиром, што је укључено у цену 

позиције. 

              

  Обрачун по м1 обојених цеви. м1 70.00           

                  

  УКУПНО МОЛЕРСКО-

ФАРБАРСКИ РАДОВИ:     

          

                  

10-00 РАЗНИ РАДОВИ               

                  

10-01 Пренос кутија са књигама са спрата у 

просторије приземља. По завршетку 

посла кутије је потребно вратити у 

просторију библиотеке на спрату, што 

је укључено у цену позиције.     

          

  Обрачун паушално. 

пау 

                

1.00  
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10-02 Набавка, транспорт и постављање 

ознаке тј. плочице од плексигласа, за 

назив просторије читаонице.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

1.00  

          

                  

10-03 Поправка механизма роло врата и 

довођење у исправну функцију. 

Чишћење кутије и осталих елемената, 

и испис слова са ознаком библиотеке.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

1.00  

          

                  

10-04 Набавка материјала, израда и 

моинтажа елемената за засенчење, 

роло завесе у кутији од алуминијума, 

screen.  Материјал пружа заштиту од 

сунчевих зрака 80%, од УВ зрачења 

97%, незапаљив, самогасив, нетопив, 

трајно антистатичан и не упија воду. 

Избор типа ткања и боју одредити 

након консултација са Инвеститором 

и стручним надзором. Монтажа на 

зид.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције.     

          

  димензија отвора 158/215 цм 

ком 

                

7.00  

          

  димензија отвора 110/215 цм 

ком 

                

8.00  

          

                  

10-05 Преношење и постављање у положај 

према распореду приказаном у 

графичком делу документације, 

комплетног мобилијара, полица, 

ормана, столова, столица, ПП апарата, 

ормарића за прву помоћ и сл.     
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измештених пре почетка извођења 

радова. Евентуална оштећења падају 

на терет извођача. Ормарић за прву 

помоћ фиксирати на зид. 

  Обрачун паушално. пауш 1.00           

                  

   

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:   

          

                  

11-00 (електроенергетске инсталације)               

  Радове на замени постојећих електро 

инсталација  извести у целини да се 

обезбеди потпуно и уредно 

функционисање просторија 

библиотеке и читаонице према 

оквирним количинама и следећој 

спецификацији.     

          

  Током извођења радова за сваку 

позицију обезбедити сав потребан 

материјал, транспорт и монтажу а 

вишкове материјала утоварити на 

возило и одвести на градску депонију 

удаљену до 20км. Сву опрему и 

уређаје повезати на постојеће 

прикључке. Све поменуто је укључено 

у јединичне цене.     

          

                 

11-01 Isporuka i zamena - ugradnja električne 

instalacije osvetljenja kablom N2XH-J 

3x1,5 mm2. Polaže se u spuštenom 

plafonu, delom u zidu pod malterom. 

Prosečna dužina 6m.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

              

20.00  

          

                 

11-02 Isporuka i zamena - ugradnja električne 

instalacije PANIK osvetljenja kablom     
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N2XH-J 3x1,5 mm2. Polaže se u 

spuštenom plafonu, delom u zidu pod 

malterom. Prosečna dužina 14m. 

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

2.00  

          

                 

11-03 Isporuka i zamena -ugradnja električne 

instalacije monofaznih utikačkih kutija 

provodnikom N2XH-J 3x2,5 mm2. 

Polaže se u zid pod malterom. Prosečna 

dužina 14m.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

4.00  

          

                 

11-04 Isporuka materijala i zamena -ugradnja 

voda za napajanje switch-a kablom 

N2XH-J 3x1,5 mm2. Polaže se u PVC 

kanalici po zidu. Prosečna dužina 1m. 

Uračunata kanalica 17x17 mm.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

1.00  

          

                 

11-05 Isporuka i zamena -ugradnja 

modularnog sklopa (dozna, mehanizam, 

maska) za 6 modula, proizvodnje slične 

tipu ALING-CONEL.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

3.00  

          

                 

11-06 Isporuka materijala i zamena -ugradnja 

monofazne utikačke kutije u gore 

navedeni sklop, slične tipu ALING-

CONEL.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

6.00  
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11-07 Isporuka materijala i zamena -ugradnja 

uzidne monofazne utikačke kutije 16A, 

250V, slične tipu ALING-CONEL.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

6.00  

          

                 

11-08 Isporuka materijala i zamena -ugradnja 

uzidnog instalacionog prekidača. 

Prekidač je jednopolni 10A.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

1.00  

          

                 

11-09 Isporuka materijala i zamena -ugradnja 

uzidnog instalacionog prekidača. 

Prekidač je dvoolni (serijski) 10A.     

          

  Обрачун по комаду изведене 

позиције. ком 

                

1.00  

          

                 

11-10 Замена постојећих светиљки новим у 

спуштен плафон. ЛЕД панел - 

светиљке 600x600 mm, 36W, 230V. 

Уграђује се  у плафон. Svetiljka slična 

tipu ZANTE POWERLED Q 

CEL+driver, bela.     

          

  Обрачун по комаду комплет изведене 

позиције ком 20.00 

          

                  

11-11 Замена постојеће ПАНИК светиљке 

новом.     

          

  Обрачун по комаду комплет изведене 

позиције ком 2.00 

          

                  

11-12 Isporuka materijala i замена постојећег 

automatskog osiguraća новим, 16A, 

6kA, 1p   u postojeći razvodni orman 

Ro-sprat.     
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  Обрачун по комаду комплет изведене 

позиције ком 6.00 

          

                  

11-13 Испорука материјала и замена - 

уградња УТП кабла кат 6. Урачунато 

ПВЦ црево 16мм. Полаже се у 

спуштен плафон, делом у зиду под 

малтер.     

          

  Обрачун по м1 изведене позиције м 75.00           

                  

11-14 Контрола и провера исправности  

електроинсталација после замене 

елемената.     

          

  Обрачун паушално. пау 1.00           

                  

  
 

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ: 
    

          

 
 

УКУПНО: 
  

          

 

 

 

 

 

 

Датум                           Понуђач 

         

_____________________________         ________________________________ 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  

 
 

Позиција ОПИС Укупна цена у дин.  

без ПДВ-а 

Укупна цена у дин.  

са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 

01-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

02-00 РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ И ДЕМОНТАЖИ   

03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

04-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

05-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ   

06-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

07-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   

08-00 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ   

09-00 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

10-00 РАЗНИ РАДОВИ   

11-00 ЕЛЕКТРО РАДОВИ   
  

УКУПНО: 

  

 

 

 
Датум                           Понуђач 

         

_____________________________         ________________________________ 
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Напомене:  

Образац структура понуђене цене понуде понуђач мора да попуни и потпише. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац структура понуђене цене  потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структура понуђене цене. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена материјала без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена материјала са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3. у колони 7. уписати укупну цену материјала без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а  са траженим количинама; 
4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена материјала са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену са ПДВ-ом  са траженим количинама; 
5. у колони 9. уписати колико износи јединична цена рада без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

6. у колони 10. уписати колико износи јединична цена рада са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке; 

7. у колони 11. уписати укупну цену рада без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 

цену рада без ПДВ-а  са траженим количинама; 
8. у колони 12. уписати колико износи укупна цена рада са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену рада са ПДВ-ом  са траженим количинама; 
9. у колони 13. уписати укупну цену рада и материјала без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке; 
10. у колони 14. уписати укупну цену рада и материјала са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 

За сваку позицију уписати укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

У табели рекапитулација: 

1. у колони 3. уписати уписати укупну цену (рад и материјал)  без ПДВ-а за тражени предмет набавке; 

2. у колони 4. уписати уписати укупну цену (рад и материјал) са ПДВ-а за тражени предмет набавке. 

 

На крају уписати укупну  цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
  
 
 

Закључен дана ____________ између уговорних страна: 

 

Наручиоца: Библиотека града Београда; 

са седиштем у Београду, улица: Кнез Михаилoва бр. 56 

ПИБ: 100147595, Матични број: 07023715 

Број рачуна:  840-502664-98 и 

840-502668-86 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон: 011 2024 094 Телефакс: 011 2024 094 

кога заступа Јасмина Нинков, директор 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

__________________________________________________________________________ 

са седиштем у __________________, улица _____________________________________ 

ПИБ:______________________ Матични број:____________________ 

Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________              

Телефон:_______________ Телефакс:______________ 

Кога заступа: _________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извођач) 
 
 

Основ Уговора: 
 

Јавна набавка радова у отвореном поступку бр. 1.3.2/2019 – Радови на текућем 

одржавању централне библиотеке на Вождовцу. 

Број и датум Одлуке о додели уговора : _____________ од ___________ године 

(Попуњава наручилац). 

Понуда изабраног Понуђача бр. : ___________  од __________ године (Попуњава 

наручилац). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је извођење радова на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу, библиотека „Доситеј Обрадовић“, Устаничка 125ц у Београду (у 

даљем тексту: радови), у свему према понуди Извођача заведеној код Наручиоца под 

бројем /од/ 2019. године и Техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине 

саставни део овог Уговора (у даљем тексту: понуда). 

 

Извођач се обавезује да ће уговорне обавезе извршити са подизвођачима/ члановима 

групе понуђача:  

1. ____________________________________________________________,  

2. ____________________________________________________________, 
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3. ____________________________________________________________,  

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "подизвођачима", ако 

наступа са подизвођачима прецртати "члановима групе понуђача" и попунити 
податке). 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 
Јединичне цене радова утврђене су у понуди из члана 1. овог Уговора. Уговорена цена 

је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена.Укупна цена за количине из понуде из члана 1. овог Уговора износи 

________________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са обрачунатим ПДВ-

ом. Стварне количине радова и укупна цена утврдиће се на основу грађевинске књиге из 

члана 14. овог Уговора.  

Укупна цена за стварне количине не може бити већа од _______________ динара без 

ПДВ-а, односно ______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом (до 10% више од укупне 

цене из става 1. овог члана Уговора, али не више од процењене вредности јавне набавке) 

(попуњава Наручилац).  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Плаћање ће се извршити по испостављеним овереним привременим ситуацијама и 

окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема уредне оверене 

ситуације.  

Уколико Наручилац или стручни надзор делимично оспоре испостављену ситуацију, 

дужни су да исплате неспорни део ситуације у року од 45 дана од дана пријема уредне 

оверене  ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без 

права на приговор. 

            Наручилац ће плаћање извршити на рачун бр. ______________________________, код 

________________________________ банке.  

Обавезе плаћања које по овом Уговору доспевају у 2020. години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ове намене бити одобрена  у 2020. години.  

У случају да финансијска средства не буду одобрена за ове намене у 2020. години, 

Уговор престаје да важи због немогућности преузимања уговорних обавеза од стране 

Наручиоца, без права Извођача на накнаду штете.   

 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 
            Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ 

календарских дана (максимум 45 дана) рачунајући од дана увођења у посао.  

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се 

да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :  

-  да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 
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- да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, у року од седам дана од дана закључења уговора. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног 

стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао, од када почиње 

да тече рок из става 1. овог члана. 

 Утврђени рокови се не могу 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 елементарних непогода и дејства више силе, 

- по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог Уговора, у писаној 

форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора 

и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност 

из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Наручилац је обавезан да се по наведеном захтеву изјасни у року до 7 дана од пријема 

захтева.  

Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о 

измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс 

уговора.  

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за преглед, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

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. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 
Уколико Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе, а под условом да до тога 

није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе, Извођач радова је дужан да 

за сваки дан закашњења плати износ од једног промила од укупне уговорене вредности из 

члана 2. став 2. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 

уговорене вредности.  

Уговорна казна из става 1. овог члана уговора почиње да се рачуна од првог наредног 

дана од дана истека уговорног рока за испуњење уговорне обавезе и рачуна се до дана 

испуњења уговорне обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне 

достигне 5% укупне цене из члана 2. став 2. овог Уговора.  

Уколико Извођач радова не изврши све своје уговорне обавезе, или их изврши 

делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% уговорене цене 

из члана 2. став 2. овог Уговора.  

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.2/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању централне библиотеке на 

Вождовцу 

74/86 

  

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  

Члан 7.  
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова 

изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет овог Уговора, 

Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему као и 

све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора. Извођач се 

обавезује :  

- да Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

- да испуни све уговорне 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  потребног  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 безбедности и здравља раду;  

- да током извођења радова примењује све законске и подзаконске прописе из области 

безбедности и здравља на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област;  

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у 

доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима без одлагања обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, 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 и стручног надзора. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, као 

и противпожарне заштите.  

У случају да Извођач ангажује подизвођача Извођач у потпуности одговара 

Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог Уговора, укључујући и обавезе које је поверио 

подизвођачу.  

Извођач ће  подизвођача/е  наведеног/е у члану 1. овог Уговора ангажовати за 

извршење следећих обавеза:  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 
Наручилац се обавезуjе да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чл. 2. и 3. овог Уговора.  

Наручилац се обавезује да: 

 од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове, 

 обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, 

 именује запослено лице овлашћено за праћење реализације овог уговора, 

 да уз присуство стручног надзора и запосленог лица овлашћеног за праћење 

реализације овог уговора, уведе Извођача у посао као и да му обезбеди несметан 

прилаз градилишту, 

 да учествује у раду комисије за примопредају радова и овери коначни обрачун са 

стручним надзором и Извођачем. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 9. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 
Извођач је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу, 

оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната у корист 

наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана 

дужим од истека уговорне обавезе у целости.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

 У случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорних обавеза,  или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац  ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, 

важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи. У случају неоправданог 

продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење 

важности напред наведеног средства финансијског обезбеђења. 

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико Извођач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство 

финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорних обавеза Извођача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће на захтев Извођача бити враћено. 
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Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 
Извођач је дужан да у тренутку примопредаје изведених радова, преда наручиоцу 

оригинал сопствену бланко меницу на име  гаранције за отклањање недостатака у гарантном 

року, без жираната у корист Наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног гарантног рока.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

У случају да Извођач не изврши све своје уговорне обавезе које се односе на 

отклањање недостатака у току трајања гарантног рока наручилац ће активирати средство 

финансијског обезбеђења. 

По истеку уговорних обавеза Извођача, средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року ће на захтев Извођача  бити враћено. 

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.   

 Активирање средстава обезбеђења не искључује право наручиоца на потпуну накнаду 

штете. 

Менице морају бити оверенe у складу са статусном документацијом и потписане 

оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање 

средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, 

као на депо картону, морају бити најмање два потписника).  

Менична овлашћења која прате менице морају бити оверена у складу са статусном 

документацијом и потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су 

потписала меницу.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

 Члан 10. 
Гарантни рок за изведене радове износи _____ (минимум 24 месеца) месеца 

рачунајући од дана примопредаје радова.  

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантн 

рок од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом. 

За уграђене материјале 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 11. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или 

стручног надзора, 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 или стручног надзора, Наручилац је 

овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет 
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Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.   

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има 

право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 12. 
 За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 

који се захтевају по важећим прописима.  

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, забрањује његову употребу.  

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

контролу квалитета опреме и одговоран је 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 уговорним одредбама.  

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 

другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом Уговору.  

 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА  

Члан 13. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Примопредају изведених радова врши Комисија за примопредају, коју решењем 

образује Наручилац. Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и 

по један представник стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу списак свих 

уграђених материјала са приложеним атестима.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.  

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему 

позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће 

радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.  

Преглед радова обезбедиће Наручилац. 

 

Члан 14. 
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 

усвојених јединичних цена из Понуде.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 15. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
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 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако 

Извођач не изводи радове у складу са Техничком спецификацијом и предмером 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 

стручног надзора. 

 

Члан 16. 
У случају једностраног раскида уговора из члана 15. Овог уговора Наручилац има 

право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу 

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 7 дана од дана пријема 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 објекта, као и записник комисије о 

стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по 

предметном уговору до дана раскида уговора.  

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа Републике Србије из области која је 

предмет овог уговора.  

 

Члан 18. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 19. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица уговорних страна  и 

важи до испуњења уговорних обавеза.  
 

Члан 20. 
 Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну. 

 

    ИЗВОЂАЧ                        НАРУЧИЛАЦ 

           Библиотека града Београда 

            Јасмина Нинков, директор  

  

___________________________    __________________________ 
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Напомена: 
Модел уговора понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да је сагласан са  

његовом садржином. 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати  модел уговора. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

____________________________________________________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 

набавку радова бр. 1.3.2/2019 – Радови на текућем одржавању централне библиотеке на 

Вождовцу, 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. 

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19). 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке радова, бр. 1.3.2/2019 – Радови на текућем  одржавању централне библиотеке 

на Вождовцу, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ______________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радова бр. 1.3.2/2019 – Радови на текућем  одржавању 

централне библиотеке на Вождовцу, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 

          Датум             Понуђач 

 

________________                                            __________________ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XII ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ О ОБИЛАСКУ ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА 

Радови на текућем одржавању централне библиотеке на Вождовцу  

број јавне набавке  1.3.2/2019 
 
 
Дана ________________.2019. године извршили смо обилазак пословних просторија 

Наручиоца Библиотеке града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, ради учествовања у 

поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на текућем одржавању централне 

библиотеке на Вождовцу, број јавне набавке 1.3.2/2019, и стекли увид у све информације које 

су неопходне за припрему понуде.    

 

Обилазак пословних просторија су извршили овлашћени представници понуђача (име, 

презиме и потпис): 

 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

     

 _____________________________________________________ 

       

НАЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ  ЛИЦА/ПОНУЂАЧА 

       чији је представник извршио обилазак  

         пословних просторија 

       

              

       

 

 

        ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 

     којим потврђује да је извршен обилазак пословних просторија 

 

 

 

Место и датум:   

___________________                                                                      _____________________________________ 

                  

 

 

 

Овај записник сачињен је у 2 (два) истоветна примерка од којих 1(један) за заинтересовано 

лице/понуђача, а 1(један) за наручиоца. 
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XIII  ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПОНУЂАЧА 

- СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
 

 

Р. 

бр. 

Предмет радова Период 

извођења 

радова 

Назив и адреса 

објекта наручиоца где 

су изведени радови 

Вредност 

изведених 

радова без ПДВ-

а 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

УКУПНО: 

 

 
 Наручилац са списка не мора бити наручилац у смислу Закона о јавним набавкама. 

 
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати у довољном броју примерака. 

 
Датум:          Потпис понуђача 

 
_____________________________       ____________________________ 
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XIV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНЦА 

 
 

Назив 

наручиоца/инвеститора: 

 

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ:  

Мејл адреса:  

Особа за контакт:  

Телефон за контакт:  

 

 

ПОТВРДА 

 

 

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 

 

у периоду од __________________ до ___________________ извео радове уговореног 

квалитета, у уговореним роковима и на уговорени начин, без примедби на објекту/има 

Наручиоца/Инвеститора_______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу објекта) 

у укупној вредности од _________________________ (укупна вредност изведених радова) 

динара без ПДВ-а, а по основу уговора бр. ____________ од ___________ године и окончане 

ситуације бр. _____________ од ______________ године. 

 

 

Понуђач одговара за аутентичност референци. 

 

Да су подаци тачни својим  потписом потврђује: 

 

 

Место:_____________                                                             Потпис овлашћеног лица: 

Датум:_____________                             __ _____________________                                                         

 

 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати у довољном броју примерака. 
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

 

 

 

Понуђач _________________________________________________________ изјављује, под  

  (уписати назив понуђача) 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу:  

 

- да поседујемо - користимо средства и опрему за личну заштиту на раду, да су запослени 

обучени за њено коришћење као и да ће их користити у раду;  

 

-да ћемо поступати у свему у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 др. закон), а нарочито у складу са 

одредбама чл. 18, 21, 23, 24 и 29, као и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09, 95/10 и 

98/18). 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси са подизвођачем , Изјава мора бити потписана  

oд стране овлашћеног лица понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                             Потпис овлашћеног лица: 

Датум:_____________                                                   _______________________             

 

 

 

 

 


