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Дечји културни центар Београд 
адреса: Таковска 8, Београд 
Тел. 011/32 42 011 
Факс: 011/32 42 314 
web: www.dkcb.rs 
Број јавне набавке: 02/2015 
Датум: 12.08.2015. године 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку  
радова на текућем одржавању зграде 

  у периоду од 03.09.2015. до 31.12.2015.године   
у поступку мале вредности 

   
 
 

Рок за достављање понудe је понедељак, 24.08.2015. године до 
10:00  часова.  
Понуде доставити на адресу: Дечји културни центар Београд, 
Београд, Таковска 8. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак, 24.08.2015. 
године, у 10:30 часова, у просторијама Дечјeг културног центра 
Београд, Београд, Таковска 8. 
 
 
 

 
август, 2015. године 

 
 
 
 
 

Број јавне набавкe: 02/2015  
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 751, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – радова на текућем одржавању зграде 

ЈН бр. 02/2015  
 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 

III 
 
 

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

 
 
 
 

5 

 
 

IV 

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

 
 

8 

 
 

V 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

11 

VI Образац понуде 20 

VII Модел уговора 25 

VIII Образац трошкова припреме понуде 36 

IX Образац изјаве о независној понуди 
 

37 

X Образац изјаве о могућностима извршења и  
Образац изјаве о гаратовању квалитета радова 

38 
 

XI Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 
75. став 2. ЗЈН-а  
 

39 

 
XII 

Образац изјаве о заједничкој понуди 40 
 

XIII Образац структуре цене са упутством 
 

41 

XIV Образац изјаве о достављању средстава 
финансијског обезбеђења 
 

46 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дечји културни центар Београд; 
Адреса: Таковска 8, Београд.  
Интернет страница: www.dkcb.rs  
Тел. 011/32 42 011 
Факс: 011/32 42 314 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 02/2015 је набавка радова на текућем 
одржавању зграде у периоду од 03.09.2015. до 31.12.2015. године. 
Ознаке из општег речника  набавке 45000000-7-Грађевински радови: 

45442100-8 – Бојадерски радови (молерско-фарбарски радови); 
45324000-4 – Постављање гипсаних плоча; 
45432100-5 -  Радови на постављању подова и подних облога; 
45421160-3 -  Браварски радови (45421131-1 – уградња врата); 
44621112-7 -  Делови радијатора за централно грејање. 

 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана набавка: 
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Милош Бајић, правна служба Дечјег културног центра Београд, 
Е - mail адреса: milos.bajic@dkcb.rs , pravnisektor@dkcb.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milos.bajic@dkcb.rs
mailto:pravnisektor@dkcb.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке 02/2015 је набавка радова на текућем одржавању 
зграде у периоду од 03.09.2015. до 31.12.2015. године и ознаком из општег 
речника набавке 45000000-7-Грађевински радови: 

45442100-8 – Бојадерски радови (молерско-фарбарски радови); 
45324000-4 – Постављање гипсаних плоча; 
45432100-5 -  Радови на постављању подова и подних облога; 
45421160-3 -  Браварски радови (45421131-1 – уградња врата); 
44621112-7 -  Делови радијатора за централно грејање. 

 
 
 
 
 
2. Партије 
 
У овом поступку јавне набавке предмет набавке  није обликован по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 

 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ (45442100-8 – Бојадерски радови) 

Ре 
Ред.бр                          Опис радова                                                         Количина 
1. Набавка материјала и бојење плафона полудисперзивном белом бојом                   

са урачунатим бандажирањем и глетовањем у два премаза. 

                                                           Обрачун по m
2
                              2170  

2. Набавка материјала и бојење зидова  полудисперзивном бојом 

( по избору наручиоца ) са урачунатим бандажирањем и глетовањем 

                                                                       Обрачун по m
2
                            1700  

3. Стругање дела плафона и зидова и након тога бојење полудисперзивном 
бојом, са урачунатим бандажирањем и глетовањем у два премаза 
и свим осталим предрадњама, што подразумева наношење прајмера 

и томе слично.                                                               Обрачун по m
2
                                 150  

 
4. Набавка материјала и бојење дела зидова масном бојом, са свим 
припремама површине, што подразумева евентуално делимично 

стругање старе боје,гитовање,глетовање итд. Обрачун по m
2
                                80  

 
5. Набавка материјала и фарбање радијатора специјалним бојома  за радијаторе, 
у два премаза, боја RAL5002 ултра марин - плава, са са свим припремним 
подрадњама, комплетном припремом површине и ако је потребно делимично 

стругање старе боје.                                                     Обрачун по m
2
                                310 

 

 

 

 ГИПСАРСКИ РАДОВИ (45324000-4 – Постављање гипсаних плоча) 

 
 

Ред.бр                          Опис радова                                                         Количина 
 

1.  Испорука и монтажа облоге зида од гипс картон плоча 

дебљине d=12,5мм која се машинским вијцима шрафе за 

подконструкцију од поцинкованих CD/UD профила. Између 

постојећег зида и новопостављеног гипсаног зида поставља 

се минерална вуна d=5 мм. Спојеви плоча облажу се 

арматурном траком и заједно са главама вијка испуњавају 

масом за испуну. Квалитет обраде 

спојева Q1.                                                                  Обрачун по m
2
                                29 

 
2. Испорука и монтажа преградног зида од гипс картон плоча 
 дебљине d=12,5 мм, које се машинским вијцима шрафе за 
 подконструкцију од поцинкованих CW/UW профила са минералном 
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 вуном дебљине d=10 цм. Спојеви плоча облажу се арматурном 
траком и заједно са главама вијака испуњавају са масом за 

испуну. Квалитет обраде спојева Q1.                       Обрачун по m
2
                     30 

 

3. Испорука и монтажа косих преградних зидова од гипс 

картонских плоча дебљине d=12,5 мм, које се машинским 

вијцима шрафе на већ постављену парапетну преграду 

профила са минералном вуном дебљине d=10 цм. 

Спојеви плоча облажу се арматурном траком и заједно са 

главама вијака испуњавају са масом за испуну.  

Квалитет обраде спојева Q1.                                      Обрачун по m
2
                               98              

 

 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (45432100-5 - Радови на постављању подова и подних 

облога) 
 

Ред.бр                          Опис радова                                                         Количина 
 

1. Набавка и постављање ламинат плоча боје белог храста                                    
 дебљине d= 8 мм, квалитет класа 32АS4 или 33АS5. 
Претходно је потребно поставити полиетиленску  

пенасту фолију.                                                  Обрачун по m
2
                                 250 

 
 
 
 

 УНУТРАШЊА - КАНЦЕЛАРИЈСКА ВРАТА (45421160-3 -  Браварски радови 

45421131-1 – уградња врата) 
 
 

Ред.бр                          Опис радова                                                         Количина 
 

1. Демонтажа постојећих врата.                 Обрачун по ком.                                   35 
2.  Набавка и монтажа унутрашњих врата                      

од дрвета и дрвених прерађевина. Облога крила од MDF-а d=4мм са 
испуном картонског саћа. Врата су снадбевена обостраном первајз 
лајсном d=18 мм од MDF-а ширине 8 цм, при чему је са једне стране 
первајз штелујући. Завршна обрада свих дрвених делова - меламинска 
фолија у боји и текстури по избору инвеститора. Врата су снадбевена оковом 
и дихтунзима високог квалитета ( Рото или одговарајући ). Ручке су у мат 
сатен обради, дизајн по избору инвеститора.        Обрачун по ком.                                   35 
 
 
 
 

 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ (44621112-7 - Делови радијатора за 

централно грејање) 
 
 

Ред.бр                          Опис радова                                                         Количина 
1.   Демонтажа 
1.1 Демонтажа постојећих вентила и холендера са свих грејних тела                   Обрачун по ком 251 
1.2 Демонтажа постојећих оштећених ребара и поправка на местима цурења    Обрачун по ком 15 
1.3 Испирање радијатора                                                                                            Обрачун по ком 131 
 
 
2.Набавка и монтажа 
2.1 Набавка и монтажа термо вентила-правог или угаоног ½ цола                   Обрачун по ком 125 
2.2 Набавка и монтажа термо вентила-правог или угаоног ¾ цола                      Обрачун по ком 5 
2.3 Набавка и монтажа навијака ½ цола                                                                   Обрачун по ком115 
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2.4 Набавка и монтажа навијака ¾ цола                                                                 Обрачун по ком 5 
2.5 Набавка и монтажа оштећених носача радијатора                                         Обрачун по ком 45 
2.6 Набавка и монтажа озрачних вентила на радијаторима                               Обрачун по ком 30 
2.7 Монтажа свих грејних тела на постојећа места                                                Обрачун по ком 131 
 
 
3.Пуњење инсталације и испитивање на притисак 
 
 
 
Молерско-фарбарски радови предвиђени су на свим спратовима(ниско и високо приземље, први и други 
спрат); 
Гипсане плоче у приземљу, првом и другом спрату; 
Радови на постављању подова на другом спрату; 
Браварски радови у приземљу, првом и другом спрату; 
Радови на инсталацији за грејање на свим спратовима. 

 

 

 

Квалитет: Понуда и квалитет радова морају у свему да одговарају захтевима дефинисаним од 
стране Наручиоца у складу са  позитивно-правним прописима и нормативима везаним за 
радове који су предмет јавне набавке. 

 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Наручилац и понуђач 
ће саставити записник о примопредаји извршених радова. У случају записнички утврђених 
недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року 
од 8 (осам) дана од дана сачињавања записника о недостацима на извршеним радовима. 

  
Надзорни орган Наручиоца ће прегледати изведене радове који су предмет овог уговора 
сходно одредбама важећих прописа. 
 
Рок извршења: У складу са роковима из конкурсне документације и прихваћене понуде при 
чему рок за извршење наведених радова не може бити дужи од 20 радних дана. 
Наручилац задржава право измене рока извршења у складу са могућностима извођења 
радова у објекту који је предмет набавке. 
 
Место извршења: Дечји културни центар Београд, Таковска бр.8, Београд. 
 
Евентуални додатни радови и слично: Уговорена цена обухвата и вредност свих 
евентуалних непредвиђених радова и вишкова радова. 
Наручилац задржава право измена квадратуре и количине наведених радова у конкурсној 
документацији у складу са реалним стањем објекта. 
 
 
 
Понуђач може пре давања понуде извршити увид "на лицу места" на адреси Наручиоца: 
Таковска бр. 8, Београд. 
Лице за контакт за заказивање термина за увид на лицу места је Милош Бајић. 
 
Заказивање термина за увид се врши путем телефона 011/32 42 011 сваког радног дана у 
времену од 8:00 до 15:30 часова. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 
Закона); 

6) 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, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
радове извршитим у складу са техничким карактеристикама, 
квалитетом, роком извршења и осталим условима прописаним у 
Поглављу III . 
Понуђач је дужан да потпише изјаве о могућности извшења радова 
и гаранцији извршења радова (Поглавље X, стране 38. и 39.) 
 

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) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује на следећи 
начин: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 

 

 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: 

 Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
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Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда; 

 Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

5) У овом поступку, није потребна  важећа дозвола надлежног органа за 
обављање делатности  која је предмет јавне набавке. 
 

6) Услов из чл. 75. ст. 2. тач. 4) Закона - Доказ: Потписана и оверена 
Изјава (Поглавље XI на страни 39).  
 

7) Услове из поглавља III конкурсне документације понуђач доказује 
потписивањем изјаве о могућности извшења радова и гаранцији 
извршења радова (Поглавље X,стране 38. и 39.)  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно (у седишту Наручиоца-Таковска бр.8, 
канцеларија 202) 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.  
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од 
наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне 
документације. 
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава 
хемијском оловком читко, јасно и недвосмислено. 
Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, потписана од стране 
одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у 
име понуђача. 
На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт 
особу. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дечји културни центар Београд,Таковска бр. 8, 
Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на текућем 
одржавању зграде, ЈН бр 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 24. 
августа 2015. године до 10 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 наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
У овом поступку јавне набавке предмет набавке  није обликован по 
партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дечји културни 
центар Београд, Таковска 8, Београд, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН 
бр 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН 
бр 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању зграде, ЈН 
бр 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну радова на текућем одржавању зграде, 
ЈН бр 02/2015 - 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. 
 
 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум (Поглавље XII) 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) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок плаћања рачуна се од дана испостављања рачуна („привремена 
ситуација“), а после извршене стручне оцене и потписа од стране Надзорног 
органа. 

Рок за плаћање не може бити дужи од 45 (четрдестпет) дана  у складу са 
Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана 
службеног пријема рачуна. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за квалитет изведених радова је законски рок од 2 
(две) године. 
 
Гарантни рок се рачуна од дана потписивања записника о примопредаји за 
изведене радове. Уколико се записнички констатују недостаци у квалитету за 
изведене радове, понуђач је у обавези у року у коме одреди наручилац исте 
отклони. 
Рок тече од дана сачињавања записника о рекламацији. Ако понуђач понуди 
краћи рок од траженог понуда ће се одбити. 
Понуђач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на 
радовима, који се уоче у гарантном року. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Рок извршења услуге је 20 (двадесет) радних дана, с тим да Наручилац 
задржава право измене рока извршења у складу са могућностима извођења 
радова на објекту који је предмет набавке. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
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. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
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У коначну цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа 
као и сви пратећи трошкови. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 
 
 
11. 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  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
У свим поступцима јавних набавки које спроводи Дечји културни центар 
Београд, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство 
финансијског обезбеђења, односно меницу за озбиљност понуде, а само од 
изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтева се меница за 
добро извршење посла. 

 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: 

 бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. 

 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. 
 

Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.  
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Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
 

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду; 

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци; 

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца,Таковска бр.8, Београд као и помоћу електронске поште на e-mail 
milos.bajic@dkcb.rs, pravnisektor@dkcb.rs тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 
02/2015. 
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.  
 

mailto:milos.bajic@dkcb.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. 
 
19. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве из поглавља XI). 
  
 
20. 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. 
 
 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на milos.bajic@dkcb.rs , факсом на број 32 
42 314 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 објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
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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 5 дана од дана пријема одлуке.  
 
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.  
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
 
 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
на текућем одржавању зграде, ЈН број 02/2015. 
 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ 
[навести предмет јавне набавке] 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
               __________                                       ______________________ 
  
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу (за понуду са 
подизвођачем):  _________________ 
 
Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу (за понуду са 
подизвођачем): 

  

  

  

  

  
 
Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда)   _________ дана 
  
Погодности које нуди понуђач: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Начин плаћања: Уплатом на рачун понуђача, а по службеном пријему испостављеног рачуна у 
законском року до 45 дана. 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
                                                                                                        
 __________________                                  __________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације 
и он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне референце. 

 

Модел уговора понуђач попуњава означене делове и оверава и доставља уз 
понуду. 

 

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора, односно уговору морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи 

 

У Г О В О Р 

 

за јавну набавку радова – текуће одржавање зграде, редни број ЈН 02/2015 

 

Закључен дана _______ .2015. године, у Београду, између: 

 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

1. ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Ул. Таковска бр. 8, ПИБ 
100247357, МБ 17074563, кога заступа Драган Марић, в.д. директора (у даљем 
тексту: Наручилац) 

 

2.___________________________________ ______из _________________, ул. 

 

_______________________ бр.___ ( у даљем тексту: Извођач), кога заступа 
_______________________ 
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*попуњава понуђач 

 

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава понуђач – носилац посла 

 

2.* Групу понуђача чине: 

 

2.1. _____________________________ из ______________________, 
ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

2.2. _____________________________ из ______________________, 
ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

2.3. __________________________ из _________________________, 
ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

(у даљем тексту: Извођач) , а коју заступа _______________________________, 

 

_______________ (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

 

Споразум групе понуђача број: __________________* од ____________* је 
саставни део овог уговора. 

*попуњава понуђач                                        *попуњава добављач 

 

Подаци о наручиоцу:                             Подаци о извођачу*:  

ПИБ:                                                   ПИБ:   

Матични број:                             Матични број:   

Број рачуна:                                       Број рачуна:   

Телефон:                                       Телефон:   

Факс:                                                  Факс:   

Е-маил:                    Е-маил: 

    

 

Основ уговора*:      

Број ЈН:   02/2015 

Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних 14.08.2015. године  

набавки и интернет страници наручиоца:   14.08.2015. године 
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Број и датум одлуке о додели уговора:  (попуњава Наручилац  

   

Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2015. године  

   приликом закључења уговора)  

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора 

 

 

Уговорне стране су сагласне да су предмет уговора радови и то: текуће 
одржавање зграде (у даљем тексту: радови), а према Позиву Наручиоца 
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у 
спроведеном поступку мале вредности ЈН 02/2015 и прихваћеној понуди 
деловодни број: ______________* од _____________ године (у даљем тексту: 
Понуда). 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем 

 

Члан __.* 

 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора
 и то __________ 

 

__________________________________(навести у чему се састоји учествовање 
подизвођача) поверио подизвођачу ___________________________ПИБ 
___________, матични број 

__________, а која чини _______% од укупно уговорене вредности. 

 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора
 и то __________ 

 

__________________________________(навести у чему се састоји учествовање 
подизвођача) поверио подизвођачу __________________________ ПИБ 
______________, матични број 

__________, а која чини _______% од укупно уговорене вредности. 
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За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара извођач као да је 
сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог 
члана. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

*попуњава понуђач у случају ако се даје заједничка понуда 

 

Члан ____. 

На основу закљученог споразума ________________________ број 
___________ 

 

од ______________. године, ради учешћа у поступку јавне набавке број ЈН-
02/2015, између 

 

1.________________________________ из _________________, ул. 
________________________________________ бр. ____, 

 

2. _____________________________ __ из _________________, ул. 
________________________________________ бр. ____, 

 

3. _______________________________ из _________________, ул. 
________________________________________ бр. ____, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној
 јавној набавци наступа фирма - 

_____________________________________из_________________ул.__________
___________________ 

 

____________ бр. ____ и буде носилац и гарант извршења посла. 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача 
буде 

________________________ (Навести скраћено пословно име) из 
_________________, ул. 

 

_____________________________ бр. _____ – _________________________, 
који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку 
предметне јавне набавке. 

 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за 
извршење преузетог посла. 
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Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

 

Члан 2. 

Цена 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у
 понуди, у износу од 

________________________* динара без пореза на додату
 вредност, односно 

________________________* динара са порезом на додату вредност. 

*попуњава Понуђач 

 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у 
реализацији предметне набавке (транспорт, достава, осигурање, царина и други 
трошкови). Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву уграђену 
опрему подразумевају франко објекат, уграђено, и монтирано сходно техничкој 
документацији. 

Уговорена јединачна цена је фиксна током важења уговора. 

 

Радови се изводе по систему "кључ у руке" - уговорена цена обухвата и вредност 
свих непредвиђених радова и вишкова радова. 

 

 

 

Члан 3. 

Плаћање 

 

 

Наручилац ће уговорену цену за радове по овом уговору која износи 
__________________* динара без пдв-а, платити по испостављању фактуре и 
претходно спроведене конроле од стране Надзорног огргана у законском року, а 
у складу са начином и условима прописаним у конкурсној документацији. 

Плаћање се врши на основу „привремених ситуација“ које си потписане и оверен 
од стране Надзорног органа. 

Плаћање се врши на основу стварно извршених радова (по јединици мере) у 
складу са описом и количинама из техничке документације. 
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Члан 4. 

Додатни радови 

 

 

Додатни радови се не могу изводити на објекту који је предмет ове набавке. 

 

 

Члан 5. 

Рок извођења радова 

 

 

Извођач се обавезује да ће извршити уговорене радове у периоду од 20 радних 
дана рачунајући од тренутка започињања радова. 

 

Извођач ће Наручиоцу извршити радове на објекту Дечјег културног центра 
Београд у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике 
и места извршења, а према датој понуди и конкурсној документацији. 

Наручилац задржава право измене почетка извођења радова као и рока 
завршетка радова у складу са могућностима вршења радова у објекту 
Наручиоца тако да се не омета финкционисање и редовно обављање 
делатности Дечјег културног центра Београд. 

 

 

Члан 6. 

Уступање радова подизвођачу 

 

 

Извођач радова је извођење радова 
_________________________________________* поверио другом извођачу - 
подизвођачу _____________________________* а који чине _____ 

%* од укупно уговорене вредности. 

 

За уредно извођење радова од стране подизвођача одговара Извођач радова 
као да је сам изводио радове. 

*попуњава Понуђач 

 

Члан 7. 

Утврђивање квалитета и количине 
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Квалитет и количина морају испуњавати услове из конкурсне документације. 

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски, о чему ће се сачинити 
записник о примопредаји. Извођач је обавезан да свакодневно води грађевински 
дневник уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу оверену од 
стране надзора подноси са коначним обрачуном радова. 

 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту 
у свему придржава понуде из члана 1. овог уговора, важећих техничких прописа, 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада норматива и 
стандарда. 

 

 

Члан 8.  

Финансијско обезбеђење 

 

Извођач је дужан да Наручиоцу преда року од 5 дана од потписивања уговора 
оригинал сопствену бланко меницу задобро извршење посла: 

 

Потписивањем овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагласност 
Наручиоцу да може релизовати бланко соло меницу у случају да не изврши своју 
обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет 
изведених радова, као на рок извођења радова. 

 

Обавезује се Наручилац да Извођачу радова на његов писмени захтев врати 
нереализовану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је Извођачу 
радова у целости извршио своје обавезе преузете овим уговором. 

 

У случају да Извођач радова једнострано раскине Уговор, Наручилац има право 
да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла, као и на трошкове 
настале због накнадне набавке радова од другог извођача. 

 

У случају да Извођач радова не отклони недостатке у гарантном року, Наручилац 
има право да реализује бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном 
року дату у депозит, као и на трошкове настале због ангажовања другог извођача 
радова ради отклањања недостатака. 

*попуњава наручилац приликом закључења уговора 
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Члан 9. 

Гарантни рок и гаранција извршења 

 

 

Гарантни рок за радове износи _______________* - рачунајући од дана 
примопредаје извршених радова. 

 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом и усвојеном понудом. 

*попуњава Понуђач 

 

Члан 10. 

 

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да 
их не испоштује, сагласан је да надокнади сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 

Члан 11. 

Обавезе извођача 

 

Извођач је дужан да: 

 

- решењем одреди одговорно лице за радове на објекту Наручиоца и достави 
Наручиоцу решење заједно са важећом лиценцом 

 

- изводи радове према постојећој документацији и у складу са прописима, 
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 

 

- обезбеди сигурност објекта 

 

- организује место извођња радова на начин да се заштити околина за све време 
извођења радова од прашине, механичких удара и сл. 

 

- обезбеди доказе о квалитету уграђеног материјала, инсталација 

 

- писмено упозорава Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и 
наступању непредвиђених околности 
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- примењује све потребне законске и подзаконске прописе из области 
безбедности и здравља на раду, као и из области заштите животне средине 

 

- организује свакодневно и завршно чишћење отпада са места на коме се изводе 
радови и одвожење истог из објекта Наручиоца 

 

- води грађевински дневник и листове грађевинске књиге 

 

- исте преда Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова 

 

- писмено обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова. 

 

Члан 12. 

Обавезе наручиоца 

 

Наручилац је обавезан да Извођачу: 

 

- именује надзорни орган; 

 

- Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова 

 

- омогући несметан рад у смислу динамике радова и поштовања рока, а у складу 
са својим процесом рада који не ометају функционисање Наручиоца; 

 

 

Члан 13. 

Остале обавезе наручиоца и извођача 

 

 

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до приморедаје, 
благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, 
материјала, радника и суседних објеката - просторија. 

 

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене 
радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу. 

 

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће 
лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 
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Члан 14. 

 

Надзорни орган Наручиоца ће прегледати изведене радове који су предмет овог 
уговора, сходно одредбама важећих прописа који уређују ту материју. 

 

Извођач одговара Наручиоцу за скривене недостатке радова, сходно важећим 
прописима. 

 

Надзорни орган Наручиоца задржава право да од Извођача радова захтева 
уклањање недостатака на изведеним радовима који су предмет овог уговора, с 
тим да му за то одреди примерен рок, а наручилац има право и на накнаду 
штете од Извођача коју трпи због недостатка радова, сходно одредбама важећег 
Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

 

Извођач радова за одговорно лице именује __________________*. Представник 
Наручиоца је __________________________. 

 

*попуњава Понуђач 

 

Члан 16. 

 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без 
одуговлачења. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 8 
(осам) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, са додатком свих 
трошкова које је претрпео Наручилац, радови ће се уступити другом извођачу на 
рачун Извођача радова. 

 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће 
учинити по тржишним ценама и у складу са правним стандардима о пажњи 
доброг привредника. 

 

 

Члан 17. 

Уговорна казна 

 

 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. овог уговора 
дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0,5 
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промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не 
може прећи 5 % од вредности уговорених радова. 

 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна. 

 

 

 

Члан 18. 

Завршне одредбе 

 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
дефинисани овом уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима и осталих позитивно-правних прописа. 

 

Члан 19. 

У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Београду 

 

Члан 20. 

 

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 
3 (три) примерка, а Извођач 2 (два) примерка. 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                ЗА ДОБАВЉАЧА 

________________________                      ______________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, 
 
 
 

У складу са 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 на текућем одржавању зграде, бр 02/2015, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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X 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА, 
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНТОВАЊУ КВАЛИТЕТА 

РАДОВА 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 
 
 
 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујем да смо у могућности да у потпуности извршимо све уговорне 

обавезе у предвиђеном року које би настале по основу јавне набавке радова 

на текућем одржавању зграде, бр 02/2015, под условима из конкурсне 

документације и наше понуде. 

 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ 
 
____________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
 

М.П. 
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И З Ј А В А 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 
 
Гарантујем да ћу квалитетно извести радове ЈН 02/2015 - набавка радова 
на текућем одржавању зграде бр 02/2015 на објекту Дечјег културног 
вентра Београд који су предмет набавке, у складу са уговором, прописима и 
правилима струке и да исти неће имати мана које онемогућавају или умањују 
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно 
употребу одређену уговором. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ 
 
____________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
 

М.П. 
 
 
 
 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
 
 

Понуђач......................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. 
......................[навести редни број јавне набавкe], поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну 
набавку.........................................  

Овлашћујемо члана Групе 
........................................................................................................ 

да у име и за рачун осталих чланова Групе буде носилац посла, односно 
поднесе понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. 
 

Пун назив и 
седиште члана 

групе 

Врста услуге 
коју нуди 

Учешће 
члана групе у 

понуди (%) 

Потпис одговорног 
лица и печат члана 

групе 

Овлашћени 
члан 
 
 
 
 

   
________________ 
 
                       м.п. 

Члан групе 
 
 
 
 

   
______________ 
 
                       м.п. 

Члан групе 
 
 
 
 

   
______________ 
 
                       м.п. 

 
 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                      
_____________________ 

                                                                 печат 
 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
Уколико има више чланова групе неопходно је копирати овај образц и попунити 
податке за остале чланове групе. 
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XIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ (45442100-8 – Бојадерски 

радови) 

 
 
Опис посла   

Број  

m
2
 

Цена m
2
  

без ПДВ-а 

Цена m
2
 са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Набавка материјала и бојење 
плафона  полудисперзивном 
белом бојом       са урачунатим 
бандажирањем и глетовањем у 
два премаза. 
 

 
2170 

 
 

   

Набавка материјала и бојење 
зидова  полудисперзивном бојом 
( по избору ) са урачунатим 
бандажирањем и глетовањем 
 

1700     

Стругање дела плафона и 
зидова и након тога бојење 
полудисперзивном 
бојом, са урачунатим 
бандажирањем и глетовањем у 
два премаза 
и свим осталим предрадњама, 
што подразумева наношење 
прајмера 
и томе слично. 

150     

Набавка материјала и бојење 
дела зидова масном бојом, са 
свим 
припремама површине, што 
подразумева евентуално 
делимично 
стругање старе 
боје,гитовање,глетовање итд. 

80     

Набавка материјала и фарбање 
радијатора специјалним бојома  
за радијаторе, 
у два премаза, боја RAL5002 
ултра марин - плава, са са свим 
припремним 
подрадњама, комплетном 
припремом површине и ако је 
потребно делимично 
стругање старе боје. 

310     

 
УКУПНО: 
 

  

 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 02/2015  42/ 46 

  

 

 ГИПСАРСКИ РАДОВИ (45324000-4 – Постављање гипсаних 
плоча) 

 

 
 
Опис посла   

Број  

m
2
 

Цена m
2
  

без ПДВ-а 

Цена m
2
 са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Испорука и монтажа облоге зида 
од гипс картон плоча дебљине 
d=12,5мм која се машинским 
вијцима шрафе за 
подконструкцију од 
поцинкованихCD/UD профила. 
Између постојећег зида и 
новопостављеног гипсаног зида 
поставља се минерална вуна 
d=5 мм. Спојеви плоча облажу 
се арматурном траком и заједно 
са главама вијка испуњавају 
масом за испуну. Квалитет 
обраде 
спојева Q1.  

29  
 

   

Испорука и монтажа преградног 
зида од гипс картон плоча 
 дебљине d=12,5 мм, које се 
машинским вијцима шрафе за 
 подконструкцију од 
поцинкованих ЦW/УW профила 
са минералном 
 вуном дебљине d=10 цм. 
Спојеви плоча облажу се 
арматурном 
 траком и заједно са главама 
вијака испуњавају са масом за 
испуну. Квалитет обраде спојева 
Q1 

30     

Испорука и монтажа косих 
преградних зидова од гипс 
картонских плоча дебљине 
d=12,5 мм, које се машинским 
вијцима шрафе на већ 
постављену парапетну преграду 
профила са минералном вуном 
дебљине d=10 цм. 
 Спојеви плоча облажу се 
арматурном траком и заједно са 
главама вијака испуњавају са 
масом за испуну.  
Квалитет обраде спојева Q1. 

98     

 
УКУПНО: 
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 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (45432100-5 - Радови на постављању подова 

и подних облога) 
 
 
 

Опис посла   
Број  

m
2
 

Цена m
2
  

без ПДВ-а 
Цена m

2
 са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Набавка и постављање ламинат 
плоча боје белог храста                                    
 дебљине d= 8 мм, квалитет 
класа 32AS4 или 33AS5. 
Предходно је потребно 
поставити полиетиленску  
пенасту фолију. 

250  
 

   

 
УКУПНО: 
 

  

 
 
 
 

 УНУТРАШЊА - КАНЦЕЛАРИЈСКА ВРАТА (45421160-3 -  Браварски 

радови ,45421131-1 – уградња врата) 

 

Опис посла   
Број  

комада 

Цена m
2
  

без ПДВ-а 
Цена m

2
 са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Демонтажа постојећих врата.  35 

 

    

Набавка и монтажа унутрашњих 
врата                      
од дрвета и дрвених 
прерађевина. Облога крила од 
MDF-а d=4мм са 
испуном картонског саћа. Врата 
су снадбевена обостраном 
первајз 
лајсном d=18 мм од MDF-а 
ширине 8 цм, при чему је са 
једне стране 
первајз штелујући. Завршна 
обрада свих дрвених делова - 
меламинска 
фолија у боји и текстури по 
избору инвеститора. Врата су 
снадбевена оковом 
и дихтунзима високог квалитета 
( Рото или одговарајући ). Ручке 
су у мат 
сатен обради, дизајн по избору 
инвеститора 

35 
 

    

 
УКУПНО: 
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 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ (44621112-7 - Делови 

радијатора за централно грејање) 

 
 
 

Опис посла   
Број  

комада 

Цена m
2
  

без ПДВ-а 
Цена m

2
 са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Демонтажа постојећих вентила и 
холендера са свих грејних тела 
 

251  
 

   

Демонтажа постојећих 
оштећених ребара и поправка на 
местима цурења 
 

15     

Испирање радијатора 
 

131     

Набавка и монтажа термо 
вентила-правог или угаоног ½ 
цола 
 

125     

 
Набавка и монтажа термо 
вентила-правог или угаоног ¾ 
цола 
 

5     

Набавка и монтажа навијака ½ 
цола 
 
 

115     

Набавка и монтажа навијака ¾ 
цола   
 
 

5     

Набавка и монтажа оштећених 
носача радијатора 
 

45     

Набавка и монтажа озрачних 
вентила на радијаторима 
 

30     

Монтажа свих грејних тела на 
постојећа места 
 

131     

Пуњење инсталације и 
испитивање на притисак 
 

     

 
УКУПНО: 
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 УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ ПОСЛОВЕ 
 
 

Укупна цена  
без ПДВ-а 
 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 
 

 
УКУПНА 
ЦЕНА 
 

  

 

 

 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 Укупна цена за све послове добија се сабирањем свих појединачних 
ставки (45442100-8- молерско-фарбарски радови,45324000-4 – 
постављање гипсаних плоча,45432100-5 - Радови на постављању подова 
и подних облога,45421160-3 -  Браварски радови , 44621112-7 - Делови 
радијатора за централно грејање) и представља коначну понуду 
понуђача. Цене из свих појединачних табела треба сабрати и тако 
формирати укупну цену са и без пдв-а. 
  

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
 
 

 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

да ћу за јавну набавку мале вредности: набавка радова на текућем 

одржавању зграде, ЈН бр. 02/2015 , у року од 5 (пет) дана од потписивања 

уговора Наручиоцу, доставити оригинал сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла потписану оригиналним потписом, са оригинал меничним 

овлашћњем потписаним оригиналним потписом лица које је потписало 

меницу, копијом депо картона, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта 

НБС као доказ да је меница регистрована која је насловљена на Дечји 

културни центар Београд, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са 

клаузулом „без протеста“, са роком важности од ________ (минимум 30) дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис одговорног лица 
МП   _______________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе 
понуђача и оверена печатима. 

 

 


