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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 

и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 

40/2018, број одлуке 0101 1124/2 од  3.09.2019. године и Решења о образовању комисије 

за реализацију јавне набавке број ЈНМВ  40/2019, број 0101 1124/3 од 03.09.2019. 

године, припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Народна библиотека Србије  

Адреса: Београд, Скерлићева 1,  

Општина: Врачар 

ПИБ: 102187749 ; 

Матични број: 07010044 

Назив банке: Управа за Трезор (Буџет Републике Србије) 

Текући рачун: 840- 1620-21 

Шифра делатности: 91.01. 

Интернет страница наручиоца: www.nb.rs 

 

1.2. 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. 

На ову јавну набавку ће се примењивати:    

- Закон о буџету Републике Србије 

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  

(’’Сл.гласник РС’’ број 119/12, 68/2015) 

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 

набавкама  

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 40/2019 је набавка радова – извођење радова на 

адаптацији тоалета у административном делу библиотеке.  

 

Предмет јавне набавке  није обликован  по партијама.  

 

Техничка спецификација (опис   радова  ) наведена је у делу IV конкурсне 

документације.  

 

1.5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Летица Роквић, Јелена Атанасковић 

Е - mail адресе: letica@nb.rs, јеlena. atanaskovic@nb.rs  
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
2.1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈНMВ 40/2019 је набавка радова – извођење радова на 

адаптацији тоалета у административном делу библиотеке.  

 

2.2. Број предметне јавне набавке из плана јавних набавки: 
 

1.3.1. Набавка радова на адаптацији тоалета  у административном делу библиотеке. 

2.3. Ознака из општег речника набавке: 

       45332000 

  

2.4. Набавка није обликована по партијама 
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III ВРСТА, КВАЛИТЕТ И ОПИС ПРЕДМЕТА   

 

3.1.  ВРСТА   
Јавна набавка радова-–извођење радова на адаптацији тоалета  у 

административном делу библиотеке.  

 

3.2. КВАЛИТЕТ 
У складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

3.3. ОПИС  
Предметна набавка обухвата извођење  радова  у складу са  техничком 

спецификацијом  радова  датoм у одељку IV конкурсне документације. 

 

3.4.   ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА  

 

3.5. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ  НАБАВКЕ: 
 У складу са понудом. 

 

3.6. МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ: 
Народна библиотека Србије  

Београд, Скерлићева бр.1 
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                             IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

 

 

А.  

            

                                             АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА 
         

  

 

А1. 

 

   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

 

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Демонтажа постојећих врата на тоалетима. Према 

договору са Инвеститором, врата депоновати  на 

градску депонију . Обрачун по комаду . ком       11     

2. Рушење пода од керамичких плочица, постављених 

у цементном малтеру. Обити плочице и скинути 

подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 пода. м2 44     

3. Скидање керамичких плочица са зидова. Обити 

плочице и подлогу до цигле. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 м2 185     

4. Демонтажа постојећих санитарија , галантерије и 

водоводне  инсталације. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. Обрачун по тоалетној јединици. kомпл 7     

5 Демонтажа постојеће електро инсталације 

(прекидача,утичница,развода). Инсталације  

депоновати на градску депонију  Обрачун по 

тоалетној јединици. kомпл 7   

6. Демонтажа постојећих светиљки. Светиљке 

депоновати на градску депонију  Обрачун по 

комаду.  ком       11     

7. Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. 

Обити малтер и кламфама очистити спојнице до 

дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним 

четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију." м2 110   

8. Пробијање армирано бетонске плоче, отвор 

димензија 80cmx8m, дебљине цца 25cm. 

Пробијање извести пажљиво. У цену улази и 

помоћна скела, сечење арматуре итд. Пробијање компл 1   
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радити пажљиво и водити рачуна да се 

вибрацијама не растресе објекат и не ствара 

превелика бука.Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на градску депонију. 

 

9. Ручни ископ рова у земљи  ,на делу одвода 

канализације , дубине до 2,0 м, ради демонтаже 

постојећe канализационе мреже у земља. Ископ 

извести према идејном пројекту и датим котама . 

Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У 

цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. 

Ископану земљу одбацити од рова. . Вишак земље 

превести колицима,  утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.   m3 3   

10. Демонтажа постојећих фекалних и водоводних  

вертикала и хоризонтала од  приземља` до сутерена 

за све тоалете који се адаптирају цца 90м1 (у цену 

урачунати потребно штемовање зидова цца 150 

м1,подова цца 35м1,пробијање муђуспратне 

конструкције d= 55 cm,  отвори 30 x30, цца 15 ком. 

Обрачун по тоалетној јединици. . Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију компл 5   

11. Рушење дела зида у тоалету и бетонских подзида 

кадица код трокадера . Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију м2 3   

12. Снимање постојећег стања и израда идејног 

пројекта- решења адаптације тоалета у договору са 

стручном службом наручиоца. компл        1   

 

 

 
     УКУПНО А1  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                    УКУПНО А1 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

                                            

 

А2. 

 

   ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Зидарска обрада,крпљење шлицева насталих 

извођењем нове водоводне и електро инсталације у 

тоалетима м1      155     

2. Набавка материјала и израда цементне кошуљице – 

цементног естриха д=4-6цм са потребним нагибом, 

и пројектованом нивелацијом. Цементни естрих 

(Тopcem – МAPEI, или одговарајуће ) са додатком 

“фибер” влакана урадити по технологији 

препорученој од производјача хидроизолације. м2 44     
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3. Малтерисање зидова у мокрим чворовима, за 

подлогу новом поплочању-лепљењем. Припрема 

подлоге, прскање подлоге ретким цементним 

малтером 1:3, малтерисање у два слоја сејаним 

цементним малтером 1:3, нивелација и пердашење 

посебно прецизно. м2 240     

4. Обрада шпалетни након уградње нових  врата. 

Обрачун по m1. м1 

 

120   

5. Зидање зидова од пуне опеке у продужном малтеру, 

са свим потребним вертикалним и хоризонталним 

серклажима као додатак у тоалетима, wc кабина- 

ком 2. 

 м2 18   

6. Урадити анкер спојеве просеченог бетона, 

бушењем рупа у два нивоа плоче дубине 10цм и 

размака по 30 цм, усисивачем усисати прашину из 

рупа, напунити рупе епоксидом анкер фиксом за 

везивање нове арматуре Рᴓ 14 са постојећим 

бетоном. (опис везан за позицију А1.8) 

 компл 1   

7. Бетонирање армирано бетонског пода  20 цм. 

Поставити арматуру и под бетонирати са МБ 30. У 

цену улази и арматура." дужина ручног транспорта 

је око 50 м.Обрачун по м³. 

 m3 2   

 

8. 

Зидарска, гипсарска и молерско фарбарска обрада 

свих оштећења зидова , плафона и подова након 

монтаже водоводних и фекалних вертикала и 

хоризонтала. 

Обрачун по тоалетној јединици компл 7   

 

 

                                           
 УКУПНО А2  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А2 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

                                                                                                           

 

А3. 

 

   ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Израда хидроизолације подова. Изолацију подићи 

10 цм уз ободне зидове.Хидроизолацију (MAPEI, 

SIKA или одговарајуће), армирану ПЕ мрежицом, 

извести по техничком упутству и технологији 

препорученој од производјача и дати одговарајућу 

гаранцију. На свим спојевима хоризонталних и 

вертикалних површина уградити трајно еластичне 

траке, а све продоре заштитити манжетнама. м2      44     
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Обрачун по м2 изведене изолације, комплет, према 

опису 

 

 

 
 УКУПНО А3  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                        УКУПНО А3 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

 

 

 

А4. 

 

   ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка материјала , израда и монтажа равних 

спуштених плафона од влагоотпорних гипс 

картонских плоча на металној подконструкцији са 

обрадом ивица , бандажирањем спојница,бушењем 

рупа за уградне светиљке, Кнауф или 

еквивалентно.Обрачун по м2. м2       70     

2. Набавка материјала , израда и монтажа облоге 

зидова од влагоотпорних гипс картонских плоча на 

металној подконструкцији са обрадом ивица и 

бандажирањем спојница, Кнауф . Обрачун по м2 м2        9     

3. Набавка материјала, израда и монтажа кутија од 

влагоотпорних гипс картон плоча на металној 

подконструкцији са обрадом ивица, и 

бандажирањем спојница за облагање 

вентилационих канала у тоалетним јединицама.  

Обрачун по м1. м1        30     

 

 

 

   УКУПНО А4  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                          УКУПНО А4 СА  ПДВ-ОМ  :   _______________ 

 

 

А5. 

 

   СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Израда и уградња једнокрилних пуних врата од 

медијапана. Предвидети стандардан метални оков, 

три шарке и укопавајућу браву, дизајна по избору 

инвеститора. Крило врата урадити у виду рамовске 

конструкције од чамове грађе прве класе, са 

испуном од папирног саћа и обостраним 

облагањем плочама од МДФ-а, дебљине д=4мм, 

које могу бити равне или фалцоване. Завршна 

обрада бојење на акрилној основи, у боји 

постојећих врата Обрачун по комаду. Погледати ком         13      
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постојећа врата приликом обиласка објекта на већ 

адаптираним тоалетима као узорак за прављење 

нових.Напомена : Све мере врата пре израде узети 

на лицу места. 

 

 

 
 УКУПНО А5  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А5 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

 

 

А6. 

 

   ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Испуштање воде из дела инсталације која је 

предмет радова у котларници на сабирнику и 

разделнику топлоте 

чеповање прикључака након демонтаже грејних 

тела или замрзавање воде у инсталацији 

одговарајућом машином. 

Након чеповања напунити и одзрачити инсталацију 

како би се омогућило грејање остатку инсталације паушал         1     

 Демонтажа и монтажа радијатора, са шмирлањем и 

фарбањем. 

   ком         4     

2. Демонтажа старих,набавка и монтажа нових 

радијаторских навијака 1/2 « ком         4     

3. Демонтажа старих,набавка и монтажа нових 

радијаторских вентила 1/2 « ком         4     

4. Демонтажа видних радијаторских цеви m1        20     

5. Израда и монтажа нових радијаторских бешавних 

цеви укопаних у зид m1        20     

6. Набавка,испорука и монтажа решетки  
Дворедних ламела са дампером за подешавање протока 

ваздуха произвођаћча ТРОКС или сл ком        10   

7. Спуштање,измештање и додавање нових 
вентилационих канала од поцинкованог лима са свим 
потребним фазонским елементима за вешање и качење 
(канали се спуштају због новог спуштеног плафона) кг         200   

8. Пражњење, пуњење, одзрачивање система након 

монтаже радијатора (посебну пажњу обратити 

приликом пуњења инсталације на хемијску 

припрему воде) паушал          1     

 

 

 

УКУПНО А6  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                            УКУПНО А6  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                  
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А7.    ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка и монтажа комплет нових ПВЦ  

водоводних ( Аква терм  ПН 20 или одговарајуће ) 

и канализационих  инсталација (произвођач Rehau 

или одговарајуће)  за тоелете и трокадеро са свим 

потребним фитинзима и вентилима. Распоред 

нових санитарија задржава положај постојећих 

санитарија, са додавањем још два мокра чвора-вц 

шоље у постојећу вертикалу. У сваком мокром 

чвору уградити централни вентил за водовод. 

Обрачун по тоалетима ,комплет изведене позиције. компл         7     

2. Набавка и монтажа комплет нових вертикала и 

хоризонтала, ПВЦ  канализационих цеви  ф110 

(произвођач Rehau или одговарајуће) и водоводних 

цеви  ¾” ( Аква терм  ПН 20 или одговарајуће ) 

,уместо постојећих, демонтираних.. Рaспоред 

нових цеви задржава положај постојећих.Обрачун 

по тоалетима ,комплет изведене позиције. компл         7   

3 Демонтажа гвоздено ливених канализационих цеви 

у земљи, пречника ф 110мм. Демонтирати 

канализационе цеви, утоварити и одвести 

неупотребљив материјала на градску  депонију  

 м1          8   

 

4 

Набавка и насипање песка, у ров за канализациону 

мрежу. Испод и преко постављених цеви насути 

песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка 

око цеви. Песак насути и пажљиво набити у 

слојевима, дрвеним набијачима.”Обрачун по м³. м3         3   

 

 

 

 

5 

Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од 

тврдог поливинилхлорида, пречника ф 110 мм 

заједно са фасонским комадима и материјалом за 

спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске 

комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде 

правилно дихтовати са поклопцима и гуменим 

дихтунзима. Постављену канализациону мрежу 

испитати на притисак и сачинити записник, што 

улази у цену. 

 м1         8   

6. Набавка и монтажа комплет конзолне wц шоље од 

керамике прве класе са даском ( Геберит или 

одговарајуће) по избору Инвеститора. Обрачун по 

комаду комплет испитане конзолне wц шоље. ком         6     

7 Набавка и монтажа инсталационог елемента за ком         6     
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мокру уградњу Геберит Дуофиx или 

одговарајуће,са нискошумним уградним 

водокотлићем.  

Обрачун по комаду комплет испитаног уграђеног 

водокотлића 

8 Набавка и монтажа једноколичинског металног 

ЦрНи тастера за активирање испирања са штедном 

стоп функцијом на уградном водокотлићу. 

Обрачун по комаду. ком         6     

9. Набавка и монтажа  умиваоника дим. 55x42 цм од 

керамике прве класе  (Геберит или одговарајуће), 

по избору Инвеститора, са пратећом опремом и 

хромираним сифоном.Обрачун се врши по комаду 

испитаног умиваоника. ком         4     

10. Набавка и монтажа стојеће батерије  (Армал или 

еквивалентно). Обрачун по комаду стојеће 

батерије. ком         4     

11. Набавка и монтажа бојлера 80 л ком         2     

12. Набавка и монтажа трокадера и зидне батерије 

(Армал или еквивалентно). компл         3     

13. Набавка, монтажа и повезивање сушача руку типа 

Union Clean, Inoox, Turbomatic 2, или одговарајуће. 

Обрачун по комаду, повезано и испитано. ком         3     

14 Набавка и монтажа држача папирних убруса типа 

Union Clean или одговарајуће ком         4     

15 Набавка и испорука хромираних канти са нагазним 

механизмом за отпатке од 12л ком         6   

16. Набавка и испорука хромираних канти са нагазним 

механизмом за отпатке од 20л ком         5   

17. Набавка и монтажа ПВЦ дозера  

за течни сапун типа Union clean или  одговарајуће ком          4     

18. Набавка и монтажа држача тоалет папира типа  

Union clean или слично» ком          6     

19. Набавка и монтажа хромиране сливничке решетке 

15х15 цм ком          4   

20. Набавка и монтажа ревизије на фекалним 

вертикалама  димензија 20x30, са инокс поклопцем 

 ком         6   

21. Набавка и испорука инокс четки за толете ком         6   

22. Набавка, испорука и монтажа развода топле воде 

од бојлера са пвц цевима фи25 и свим потребним 

фитингом уштемавањем целе дужине цца=25 m1 у 

бетонски зид и пробијања 4 отвора кроз дупле 

међуспратне конструкције од бетона , свака 

дебљине 30цм за улаз у два толета и два трокадера компл         1   
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УКУПНО А7  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                            УКУПНО А7  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                   
 

 

А8. 

 

 

КЕРАМИЧАРКИ РАДОВИ 

    

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка и постављање зидних гранитних 

плочица дим.30x30 цм прве класе на малтерисну 

подлогу у санитарним чворовима лепљењем са 

припремом подлоге. Плочице одобрава Инвеститор м2        200     

2. Набавка и постављање подних гранитних 

противклизних плочица дим.30x30 цм прве класе 

на малтерисну подлогу у санитарним чворовима 

лепљењем са припремом подлоге. Плочице 

одобрава Инвеститор. м2       46     

3. Набавка и уградња Ал заштитних профила-лајсни,  

адекватних димензија изабраној гранитној 

керамици.  

Лајсне уградити на свим позитивним угловима 

зидова који се облажу гранитном керамиком. 

Обрачун по комаду 

(дужина 270 цм)» ком       30     

4. Набавка и постављање сокле од гранитних 

плочица,висине 10цм 

 m1         25   

 

 

 
УКУПНО А8  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                            УКУПНО А8  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                  
                                    

 

А9. 

 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Глетовање фино малтерисаних зидова и гипсаних  

плафона, . Површине обрусити, очистити и 

извршити неутрализовање. Прегледати и китовати 

мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и 

превући дисперзивни кит  

 m2        150     

2. Бојење  зидова и плафона,бојама по избору 

инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати 

и китовати мања оштећења. Предбојити и 

исправити тонираним дисперзионим китом, а затим 

бојити полудисперзивном бојом први и други пут.” m2        150     
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3. Скидање старе боје и бојење цеви вентилације, 

бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и 

корозију хемијским и физичким средствима, 

брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију 

и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 

метал. 

 м2          30   

 

 

 

 

УКУПНО А9  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А9  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                

 

А10. 

 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Израда инсталације монофазног прикључног места 

каблом ПП-Y 3 x 2,5 мм2 по зиду испод 

малтера,просечне  

дужине 15 м « ком        11     

2. Израда инсталације сијаличног места без 

прекидача ПП-Y 3 x 1,5 мм2 по зиду испод 

малтера,просечне дужине 12 м ком        16     

3. Набавка и монтажа надградне светиљке са 

сијалицом типа ЛЕД, 18W,са степеном заштите 

ИП65, боја светлости 3000К тип Lid 13160 

,произвођача One Light или одговарајуће.Обрачун 

по комаду. Светиљке одобрава Инвеститор. ком          23     

4. Набавка и монтажа модула 3М (модуларни 

прекидач 10А са широком маском, модуларни 

прекидач 16А са индикатором и маском за бојлер) –

Алинг или одговарајуће ком         3     

5. Испорука и монтажа двоструког инсталационог 

прекидача 10 А (серијски) –Алинг или 

одговарајуће ком         2     

6 Набавка и монтажа модула 3М (прекидач 10А 

модуларни 3 ком) –Алинг или одговарајуће ком         3   

 7. Набавка и монтажа модула 4М (шуко модуларни 2 

ком) –Алинг или одговарајуће ком         5     

8. Набавка и монтажа модула 4М (прекидач 

модуларни 4 ком) –Алинг или одговарајуће ком          1   

9 Набавка и монтажа плафонских вентилатора ТD 

silent  f 100 ком         10     

10 Пуштање у рад и ипитивање електро  инсталације 

јаке и слабе струје у складу са важећим прописима,  

израда одговарућег извештаја, атеста од стране 

овлашћеног, акредитованог предузећа компл         1   
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УКУПНО А10  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                    УКУПНО А10  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                  
 

 

А11. 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка и уградња огледала , d 4мм, кп обрада m2       7     

2. Набавка и монтажа стопера за врата ком       13     

3. Набавка и монтажа ознака за обележавање на 

вратима по избору инвеститора (oзнака за мушки и 

женски тоалет) ком        3     

4. Набавка и монтажа квака за врата по избору 

инвеститора ком      13     

5. Измештање оптичког јављача за пожар (због 

спуштеног плафона), подешавање пп централе, 

функционалана проба исправности дојаве пожара ком        2   

6. Након изведених  комплетних радова, на замени 

водоводне и канализационе мреже, у тоалетима, и 

припадајућих вертикала и хоризонтала,потребно је 

извршити проверу исправности инсталације, 

снимањем пролазности цеви камером (доставити 

наручиоцу видео запис и извештај) и извршити ако 

је потребно одгушење фекалне канализације 

моторном сајлом и на крају испрати инсталацију 

под притиском. м1         150   

7. Пре зидарског затварања,потребно је испитати 

целокупну нову водоводну инсталацију на 

притисак од 12бара према важећим прописима и 

извештај доставити наручиоцу .Обрачун по 

тоалетним јединицама компл            7   

8. Непредвиђени радови приликом извођења 

(изражено у норма сатима. Норма сат-рад једног 

радника за један радни сат) 

норма 

сат       80   

9. Завршно чишћење  паушал          1     

  
УКУПНО А11  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А11  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                                   
 

  

                     УКУПНО   А (А1-А11)  БЕЗ ПДВ-А  :    
  

  

                      УКУПНО   А (А1-А11)  СА ПДВ-ОМ  :    
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

           ЗАКОНА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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

- 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); 

- 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); 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке ако је таква предвиђена посебним прописом (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) 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, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

Уколико понуђач подноси понуд са подизвођачем, у складу са чланпм 80 

Закона подизвођач мора да испуњава бавезне услове из члана 75.став 1.тачка 

1)до 4) Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) а додатне 

услове испуњавају заједно. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Став 2  

Закона, и то:  

 

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

1.1.Да понуђач није био у блокади  за последње три године (3) од дана 

објављивања јавног позива. 
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2) Да располаже неопходним пословним капацитетом    

2.1. да понуђач поседује систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда: 

ISO 9001,ISO 1400, ISO 500001, OHSAS 18001, за све врсте радова који су 

предмет јавне набавке ( грађевинске,грађевинско-занатске и инсталатерске 

радове) 

 

3) Да располаже неопходним кадровским  капацитетом; 

 

3.1. Да понуђач има  у радном односу или радном ангажману по другом правном 

основу,  минимум  10 радно ангажованих лица од тога:   

 

-     1 дипломираног грађевинског инжењера 

са важећом лиценцом 414- одговорни извођач радова хидротехничких објеката и 

инсталације водовода и канализације. 

 

- 1 дипломираног  машинског инжењера  

са важећом лиценцом 430- одговорни извођач радова термотехнике,процесне и гасне 

технике  

 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике 

са важећом лиценцом 450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 

ниског и средњег напона  

 

- 1 инжењера за енергетску ефикасност 

са важећом лиценцом 381- одговорни инжењер за енергетску ефикасност 

 

- 2 радно ангажована лица   оспособљена за рад на висини 

 

Сва радно ангажовама лица  су у обавези да досставе образац 6 као доказ да су 

оспособљени за безбедан и здрав рад. 
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5.2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
  

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

са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Oбразац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу V. одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. Закона (став 1. тачка 1-4) , дефинисане овом конкурсном документацијом. 

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

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност услова из члана 75.став 1. тачка 5. понуђач доказује достављањем дозволе 

надлежног органа ако је таква предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5 

Закона). 

 

Испуњеност услова из члана 75. ст. 2.  понуђач доказује Изјавом  (Образац изјаве, дат је 

на Обрасцу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом.  

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке  понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

4) Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

1.1.Да понуђач није био у блокади  за последње три године (3) од дана 

објављивања јавног позива. 

Доказ:Потврда Народне банке Србије о ликвидности ( за последње три године 

од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне 

набавке) 

 

5) Да располаже неопходним пословним капацитетом    

2.1. да понуђач поседује систем менаџмента усаглашен са захтевима стандарда: 

ISO 9001,ISO 1400, ISO 500001, OHSAS 18001, за све врсте радова који су 

предмет јавне набавке ( грађевинске,грађевинско-занатске и инсталатерске 

радове) 

               Доказ: Фотокопије важећих сертификата / стандарда  

 

6) Да располаже неопходним кадровским  капацитетом; 

 

3.1. Да понуђач има  у радном односу или радном ангажману по другом правном 

основу  минимум  10 радно ангажованих лица од тога:   

 

-     1 дипломираног грађевинског инжењера 
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са важећом лиценцом 414- одговорни извођач радова хидротехничких објеката и 

инсталације водовода и канализације. 

 

- 1 дипломираног  машинског инжењера  

са важећом лиценцом 430- одговорни извођач радова термотехнике,процесне и гасне 

технике  

 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике 

са важећом лиценцом 450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 

ниског и средњег напона  

 

- 1 инжењера за енергетску ефикасност 

са важећом лиценцом 381- одговорни инжењер за енергетску ефикасност 

 

- 2 радно ангажована лица   оспособљена за рад на висини 

 

Сва радно ангажовама лица  су у обавези да досставе образац 6 као доказ да су 

оспособљени за безбедан и здрав рад. 

 Доказ: 

- Фотокопија М обрасца радно ангажованих лица овереног у надлежном фонду или 

(фотокопија уговора о делу)  

 -фотокопије важећих лиценци ( потребно је да сваки инжењер овери лиценцу печатом 

и   својеручним потписим )  

 -фотокопија важећих лекарских уверења за рад на висини за два ангажована лица 

 -образац 6 за свих 10 извршилаца који су оспособљени за безбедан и здрав рад  

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V. одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

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

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

да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) 

у поступку Јавне набавке адаптација тоалета у административном делу библиотеке 

бр.јавне набавке ЈНМВ 40/2019  за  потребе Народне библиотеке Србије, испуњава 

услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 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, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

-            4.   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

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

на њеној територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                        Понуђач: 

Датум:_____________                                     М.П.                       ___________                                                         

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач________________________________________(навести назив подизвођача) 

у поступку Јавне набавке адаптације тоалета у административном делу библиотеке   

број ЈНМВ 40/2019, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 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 нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

4)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:_____________                               М.П.                               _____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
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  VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. 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, број телефона и 

име особе за контакт.  

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

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

Понуду доставити на адресу Скерлићева 1, 11000 Београд, Народна библиотека Србије- 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова -  извођење радова на адаптацији 

тоалета у  административном делу библиотеке  ЈНМВ 40/2019,  ’’НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.09.2019. године до 11 часова.  

 

Пожељно је да сви документи буду повезани траком у целини или  јемствеником и 

запечаћени тако да се не могу накандно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови или прилози. 
 

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. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

 Образац понуде (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверен печатом)  

 Изјаву понуђачао испуњености услова/изјава подизвођача о испуњености 

услова уколико понуђач наступа са подизвођачем 

 Доказе којима се потврђује испуњеност додатних услова из члана 76. став. 

2. Закона о јавним набавкама   

 Модел уговора  (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверен печатом) 

 Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

 Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверен печатом) 
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 Образац структуре цене  (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверен печатом) 

 Образац потврде о обиласку објекта ( пожељно)  

 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом понуђача). 

 Менична изјава за добро извршење посла 

 Менична изјава за отклањање грешака у гарантном року  

 

 

Пожељно је да понуђачи обиђу објекат јер тоалети за које је предвиђена 

адаптације  требало би да задрже форму већ реновираних тоалета на првом спрату 

административног дела с обзиром да је објекат Народне библиотеке Србије 

културно добро. 

 

Обализак објекта  Потенцијални понуђачи  могу обавити  дана 11.09.2019. године 

у 12 часова  представником Наручиоца.  

 Није потребно најавити лица која ће учествовати у обиласку објеката.  

 

6.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка  није  обликована  по партијама. 

 

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

 

6.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА: 

 

-Портал јавник набавки 

-Интернет страница наручиоца www.nb.rs 

 

6.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуду доставити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд, 

са назнаком: 

 

’’Понуда за јавну набавку радова - извођење радова на адаптацији тоалета у 

административном делу  библиотеке  ЈНМВ 40/2019,  ’’НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.09.2019. године до 11 часова. 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца: Народна библиотека Србије Скерлићева 1, Београд , закључно са 

16.09.2019. године до 11 часова. 

 

6.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

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

дана 16.09.2019. године до 11 часова и 30 минута на адреси наручиоца: Народна 
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библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд , сала 105, I спрат, у присуству чланова 

комисије за предметну јавну набавку. 

 

 

6.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени предстваници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 

овлашћења, на основу којих ће доказати да су овлашћени да присуствују јавном 

отварању понуда. Овлашћења морају бити потписана, заведена и оверена печатом. 

 

6.9. 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 Народна библиотека 

Србије Скерлићева 1, Београд,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку радова – извођење радова на адаптацији тоалета  

у административном делу библиотеке ,  ЈНМВ 40/2019– ’’НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – извођење радова на адаптацији тоалета 

у административном делу библиотеке,  ЈНМВ  40/2019– ’’НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

 или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – извођење радова на адаптацији тоалета 

у административном делу библиотеке,  ЈНМВ  40/2019– ’’НЕ ОТВАРАТИ”. 

  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – извођење радова на 

адаптацији тоалета у административном делу библиотеке,  ЈНМВ 40/2019– ’’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. 

 

6.10. 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. 

 

6.11.  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. 

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама за финансијски, 

пословни и кадровски капацитет испуњавају заједно, што се доказује на начин утврђен 

конкурсном документацијом. 

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. 

 

6.12. 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 

тачка 2) Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 

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. 
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6.13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Цена треба да буде изражена у динарима. 

Цена је фиксна. 
Плаћање ће се вршити након завршетка радова, потписивања записника о 
квантитативно-квалитативном пријему  радова, и достављању менице  за 
отклањање грешака у гарантном року,  у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Захтеви у погледу рока, начина и места извршења:  
Радови   ће се изводити  на адреси Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд.  

Рок за извођење радова не дуже од 45 дана од дана потписивања уговора и увођења 

Извођача у посао. 

 

Захтев у погледу гарантног рока  

Гарантни рок изведених радова не може бити краћи од 24 месеца  од дана потписивања 

Записника о квалитативно – квантитативној примопредаји радова. 

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. 

 

6.14. 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. 

 

 

6.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Средства финансијског обезбеђења 

 

Средства финасијског обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих  обавеза у 

поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза су: 

      - Меница  за добро извршење посла  

- Меница  за отклањање грешака у гарантном року. 

 Средства финансијског обезбеђења понуђач подноси  на начин и под условима  

предвиђеним  у конкурсној документацији. 

 

Бланко соло меница за добро извршење посла 
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     Понуђач са којим буде потписан уговор о предметној јавној набавци обавезан је да у 

року од 3 дана од дана потисивања уговора као средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла преда Наручиоцу: 

1) бланко соло меницу потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу 

са картоном депонованих потписа и оверену печатом, 

2) менично овлашћење, 

3) доказ о регистрацији менице, 

4) копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре 

истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. 

       Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 дана дуже од истека рока 

трајања уговора и извршења предметних услуга. 

       Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 

одговара висини од 10% од  вредности уговора без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

       Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења 

у предвиђеном року, уговор не ступа на снагу ( одложни услов) а Наручилац задржава 

право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. 

 

 

Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року  

      Понуђач  са којим је потписан уговор у року од 3 дана након потписивања 

записника о примопредаји радова  је  обавезан да као средство финансијског 

обезбеђења  за отклањање грешака у гарантном року преда Наручиоцу: 

1. бланко соло меницу потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу 

са картоном депонованих потписа и оверену печатом, 

2. менично овлашћење са назначеним износом од 10% вредности уговора без 

ПДВ-а. 

3. доказ о регистрацији менице, 

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, 

       Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  траје  најмање 10 

дана дуже од  дужине трајања уговореног гарантног рока за извршену услугу. 

       Вредност средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  утврђује се 

у износу који одговара висини од 10% од  вредности уговора без обрачунатог пореза на 

додату вредност. 

 

 

 

6.16. 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  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 
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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. 

 

6.17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

6.18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

Народна библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд, путем електронске поште на е-

маил: letica@nb.rs и јеlena. atanaskovic@nb.rs, или факсом на број 011/2451-287 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, за јавну набавку радова 

– извођење радова на адаптацији тоалета  у административном делу библиотеке 

ЈНМВ бр40/2019 

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. 

 

6.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

6.20. 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 извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“.  

 

6.21. 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 која је понудио дужи гарантни рок. У случају 

истог понуђеног  гарантног рока као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

6.22. 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 ми није изречена мера забране обављања делатности која је на 

снази на дан објаве позива за ову јавну набавку. (Образац XI). 

  

6.23. 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. 

 

6.24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

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

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог 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 подноси на адресу наручиоца: Народна библиотека Србије - 

установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, електронском поштом 

на e-mail: letica@nb.rs и јеlena.atanaskovic@nb.rs, факсом на број 011/2451-287 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. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, и на својоj интернет страници  најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за 

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

складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима 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. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог 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. овог 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: 

 

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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 
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финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши   

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; Народна библиотека Србије, ЈНMВ 40/2019.  

(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  

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  

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  

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. 

Висина таксе: 

-60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси  у поступку јавне набавке 

мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуде  

-120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона. 

 

 

 

6.25. 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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6.26.УПОТРЕБА ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ  

 

У складу сачланом 25. Закона о привредним друштвима (,,Сл.гласник РС“ 

бр.36/2011,99/2011,83/2014-др.закон,5/2015,44/2018,95/2018) а у вези са чланом 9.став 

1.тачка 18.Правилника о обавезним елемемтима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,, Сл. Гласник 

РС“ бр.86/2015 и 41/2019) приликом сачињавања понуде није обавезна употреба печата. 
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                                                        VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

  

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова- 

извођење радова на адаптацији тоалета у административном делу библиотеке, 

ЈНМВ 40/2019 

 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  

 

 

НАПОМЕНА: У поље предвиђено за уписивање електронске адресе мора се 

уписати електронска адреса уколико понуђач поседује електронску адресу. 

Уколико понуђач не поседује електронску адресу у наведено поље је потребно 

уписати „/“.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: 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале   вредности набавка радова- 

извођење радова на адаптацији тоалета у административном делу библиотеке    

ЈНМВ 40/2019  

   

  

 

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 
Предмет јавне набавке радова – извођење радова на адапатцији тоалета у  

административном делу  библиотеке ,  бр. ЈНМВ  40/2019   

 

Укупна цена радова   са свим зависним трошковима је: __________________ динара без 

ПДВ-а. 

 

Укупна цена  радова   са свим зависним трошковима је: __________________ динара са 

ПДВ-ом. 

 

1) Понуда важи (не краће од 30 дана):_______ дана, од дана јавног отварања понуда. 

 

2) Рок за извођење радова  __________________дана (највише до 45  дана од дана 
пoтписивaњa угoвoрa и увођења у посао)   
 

3) Гарантни рок изведених  радова _____________________( не краће од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квантитативно- квалитативној примопредаји радова.) 

 

4) Рок плаћања ____________________дана ( не краће од 15 ни дуже од 45 дана од дана 

пријема службеног рачуна и отпремнице ( у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  (’’Сл.гласник РС’’ број 119/12, 

68/2015,113/2017 ) 

5) Рок одазива на позив Наручиоца  за предузмање радњи на отклањању  евентуалних 

кварова и недостатака,  који се појаве у току трајања гарантног рока (не више од 3 дана) 

_____________дана од писменог захтева  Наручиоца упућеног е-mailom,факсом, 

поштом или лично након обављеног телефонског разговора. 

 

 Напомена:Саставни део обрасца понуде чини Образац структуре цене са техничким 

описом радова. 

  

 

 

 

 

 

                                                          М.П.                                    _______________________ 

                                                                                                                  Понуђач  
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     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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VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

 

Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице 

понуђача 

У образац структуре цене морају се уписати: 

1. Јединичне цене; 

2. Укупна понуђена цена без ПДВ-а, и укупна понуђена цена са ПДВ-ом; 

  Јдинична цена мора да сарджи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке. 

 

 

А.  

            

                                             АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА 
         

  

 

А1. 

 

   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

 

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Демонтажа постојећих врата на тоалетима. Према 

договору са Инвеститором, врата депоновати  на 

градску депонију . Обрачун по комаду . ком       11     

2. Рушење пода од керамичких плочица, постављених 

у цементном малтеру. Обити плочице и скинути 

подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 пода. м2 44     

3. Скидање керамичких плочица са зидова. Обити 

плочице и подлогу до цигле. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 м2 185     

4. Демонтажа постојећих санитарија , галантерије и 

водоводне  инсталације. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. Обрачун по тоалетној јединици. kомпл 7     

5 Демонтажа постојеће електро инсталације 

(прекидача,утичница,развода). Инсталације  

депоновати на градску депонију  Обрачун по 

тоалетној јединици. kомпл 7   

6. Демонтажа постојећих светиљки. Светиљке 

депоновати на градску депонију  Обрачун по 

комаду.  ком       11     
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7. Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. 

Обити малтер и кламфама очистити спојнице до 

дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним 

четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију." м2 110   

8. Пробијање армирано бетонске плоче, отвор 

димензија 80cmx8m, дебљине цца 25cm. 

Пробијање извести пажљиво. У цену улази и 

помоћна скела, сечење арматуре итд. Пробијање 

радити пажљиво и водити рачуна да се 

вибрацијама не растресе објекат и не ствара 

превелика бука.Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на градску депонију. 

 компл 1   

9. Ручни ископ рова у земљи  ,на делу одвода 

канализације , дубине до 2,0 м, ради демонтаже 

постојећe канализационе мреже у земља. Ископ 

извести према идејном пројекту и датим котама . 

Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У 

цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. 

Ископану земљу одбацити од рова. . Вишак земље 

превести колицима,  утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.   m3 3   

10. Демонтажа постојећих фекалних и водоводних  

вертикала и хоризонтала од  приземља` до сутерена 

за све тоалете који се адаптирају цца 90м1 (у цену 

урачунати потребно штемовање зидова цца 150 

м1,подова цца 35м1,пробијање муђуспратне 

конструкције d= 55 cm,  отвори 30 x30, цца 15 ком. 

Обрачун по тоалетној јединици. . Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију компл 5   

11. Рушење дела зида у тоалету и бетонских подзида 

кадица код трокадера . Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију м2 3   

12. Снимање постојећег стања и израда идејног 

пројекта- решења адаптације тоалета у договору са 

стручном службом наручиоца. компл        1   

 

 

 
     УКУПНО А1  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                    УКУПНО А1 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

                                            

 

А2. 

 

   ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 
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1. Зидарска обрада,крпљење шлицева насталих 

извођењем нове водоводне и електро инсталације у 

тоалетима м1      155     

2. Набавка материјала и израда цементне кошуљице – 

цементног естриха д=4-6цм са потребним нагибом, 

и пројектованом нивелацијом. Цементни естрих 

(Тopcem – МAPEI, или одговарајуће ) са додатком 

“фибер” влакана урадити по технологији 

препорученој од производјача хидроизолације. м2 44     

3. Малтерисање зидова у мокрим чворовима, за 

подлогу новом поплочању-лепљењем. Припрема 

подлоге, прскање подлоге ретким цементним 

малтером 1:3, малтерисање у два слоја сејаним 

цементним малтером 1:3, нивелација и пердашење 

посебно прецизно. м2 240     

4. Обрада шпалетни након уградње нових  врата. 

Обрачун по m1. м1 

 

120   

5. Зидање зидова од пуне опеке у продужном малтеру, 

са свим потребним вертикалним и хоризонталним 

серклажима као додатак у тоалетима, wc кабина- 

ком 2. 

 м2 18   

6. Урадити анкер спојеве просеченог бетона, 

бушењем рупа у два нивоа плоче дубине 10цм и 

размака по 30 цм, усисивачем усисати прашину из 

рупа, напунити рупе епоксидом анкер фиксом за 

везивање нове арматуре Рᴓ 14 са постојећим 

бетоном. (опис везан за позицију А1.8) 

 компл 1   

7. Бетонирање армирано бетонског пода  20 цм. 

Поставити арматуру и под бетонирати са МБ 30. У 

цену улази и арматура." дужина ручног транспорта 

је око 50 м.Обрачун по м³. 

 m3 2   

 

8. 

Зидарска, гипсарска и молерско фарбарска обрада 

свих оштећења зидова , плафона и подова након 

монтаже водоводних и фекалних вертикала и 

хоризонтала. 

Обрачун по тоалетној јединици компл 7   

 

 

                                           
 УКУПНО А2  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А2 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

                                                                                                           

 

А3. 

 

   ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 
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1. Израда хидроизолације подова. Изолацију подићи 

10 цм уз ободне зидове.Хидроизолацију (MAPEI, 

SIKA или одговарајуће), армирану ПЕ мрежицом, 

извести по техничком упутству и технологији 

препорученој од производјача и дати одговарајућу 

гаранцију. На свим спојевима хоризонталних и 

вертикалних површина уградити трајно еластичне 

траке, а све продоре заштитити манжетнама. 

Обрачун по м2 изведене изолације, комплет, према 

опису м2      44     

 

 

 
 УКУПНО А3  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                        УКУПНО А3 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

 

 

 

А4. 

 

   ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка материјала , израда и монтажа равних 

спуштених плафона од влагоотпорних гипс 

картонских плоча на металној подконструкцији са 

обрадом ивица , бандажирањем спојница,бушењем 

рупа за уградне светиљке, Кнауф или 

еквивалентно.Обрачун по м2. м2       70     

2. Набавка материјала , израда и монтажа облоге 

зидова од влагоотпорних гипс картонских плоча на 

металној подконструкцији са обрадом ивица и 

бандажирањем спојница, Кнауф . Обрачун по м2 м2        9     

3. Набавка материјала, израда и монтажа кутија од 

влагоотпорних гипс картон плоча на металној 

подконструкцији са обрадом ивица, и 

бандажирањем спојница за облагање 

вентилационих канала у тоалетним јединицама.  

Обрачун по м1. м1        30     

 

 

 

   УКУПНО А4  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                          УКУПНО А4 СА  ПДВ-ОМ  :   _______________ 

 

 

А5. 

 

   СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Израда и уградња једнокрилних пуних врата од 

медијапана. Предвидети стандардан метални оков, ком         13      
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три шарке и укопавајућу браву, дизајна по избору 

инвеститора. Крило врата урадити у виду рамовске 

конструкције од чамове грађе прве класе, са 

испуном од папирног саћа и обостраним 

облагањем плочама од МДФ-а, дебљине д=4мм, 

које могу бити равне или фалцоване. Завршна 

обрада бојење на акрилној основи, у боји 

постојећих врата Обрачун по комаду. Погледати 

постојећа врата приликом обиласка објекта на већ 

адаптираним тоалетима као узорак за прављење 

нових.Напомена : Све мере врата пре израде узети 

на лицу места. 

 

 

 
 УКУПНО А5  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А5 СА  ПДВ-ОМ  :   ________________ 

 

 

А6. 

 

   ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Испуштање воде из дела инсталације која је 

предмет радова у котларници на сабирнику и 

разделнику топлоте 

чеповање прикључака након демонтаже грејних 

тела или замрзавање воде у инсталацији 

одговарајућом машином. 

Након чеповања напунити и одзрачити инсталацију 

како би се омогућило грејање остатку инсталације паушал         1     

 Демонтажа и монтажа радијатора, са шмирлањем и 

фарбањем. 

   ком         4     

2. Демонтажа старих,набавка и монтажа нових 

радијаторских навијака 1/2 « ком         4     

3. Демонтажа старих,набавка и монтажа нових 

радијаторских вентила 1/2 « ком         4     

4. Демонтажа видних радијаторских цеви m1        20     

5. Израда и монтажа нових радијаторских бешавних 

цеви укопаних у зид m1        20     

6. Набавка,испорука и монтажа решетки  
Дворедних ламела са дампером за подешавање протока 

ваздуха произвођаћча ТРОКС или сл ком        10   

7. Спуштање,измештање и додавање нових 
вентилационих канала од поцинкованог лима са свим 
потребним фазонским елементима за вешање и качење 
(канали се спуштају због новог спуштеног плафона) кг         200   

8. Пражњење, пуњење, одзрачивање система након 

монтаже радијатора (посебну пажњу обратити 

приликом пуњења инсталације на хемијску паушал          1     
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припрему воде) 

 

 

 

УКУПНО А6  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                            УКУПНО А6  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                  

  

 

А7. 

 

   ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка и монтажа комплет нових ПВЦ  

водоводних ( Аква терм  ПН 20 или одговарајуће ) 

и канализационих  инсталација (произвођач Rehau 

или одговарајуће)  за тоелете и трокадеро са свим 

потребним фитинзима и вентилима. Распоред 

нових санитарија задржава положај постојећих 

санитарија, са додавањем још два мокра чвора-вц 

шоље у постојећу вертикалу. У сваком мокром 

чвору уградити централни вентил за водовод. 

Обрачун по тоалетима ,комплет изведене позиције. компл         7     

2. Набавка и монтажа комплет нових вертикала и 

хоризонтала, ПВЦ  канализационих цеви  ф110 

(произвођач Rehau или одговарајуће) и водоводних 

цеви  ¾” ( Аква терм  ПН 20 или одговарајуће ) 

,уместо постојећих, демонтираних.. Рaспоред 

нових цеви задржава положај постојећих.Обрачун 

по тоалетима ,комплет изведене позиције. компл         7   

3 Демонтажа гвоздено ливених канализационих цеви 

у земљи, пречника ф 110мм. Демонтирати 

канализационе цеви, утоварити и одвести 

неупотребљив материјала на градску  депонију  

 м1          8   

 

4 

Набавка и насипање песка, у ров за канализациону 

мрежу. Испод и преко постављених цеви насути 

песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка 

око цеви. Песак насути и пажљиво набити у 

слојевима, дрвеним набијачима.”Обрачун по м³. м3         3   

 

 

 

 

5 

Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од 

тврдог поливинилхлорида, пречника ф 110 мм 

заједно са фасонским комадима и материјалом за 

спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске 

комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде 

правилно дихтовати са поклопцима и гуменим 

дихтунзима. Постављену канализациону мрежу м1         8   
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испитати на притисак и сачинити записник, што 

улази у цену. 

 

6. Набавка и монтажа комплет конзолне wц шоље од 

керамике прве класе са даском ( Геберит или 

одговарајуће) по избору Инвеститора. Обрачун по 

комаду комплет испитане конзолне wц шоље. ком         6     

7 Набавка и монтажа инсталационог елемента за 

мокру уградњу Геберит Дуофиx или 

одговарајуће,са нискошумним уградним 

водокотлићем.  

Обрачун по комаду комплет испитаног уграђеног 

водокотлића ком         6     

8 Набавка и монтажа једноколичинског металног 

ЦрНи тастера за активирање испирања са штедном 

стоп функцијом на уградном водокотлићу. 

Обрачун по комаду. ком         6     

9. Набавка и монтажа  умиваоника дим. 55x42 цм од 

керамике прве класе  (Геберит или одговарајуће), 

по избору Инвеститора, са пратећом опремом и 

хромираним сифоном.Обрачун се врши по комаду 

испитаног умиваоника. ком         4     

10. Набавка и монтажа стојеће батерије  (Армал или 

еквивалентно). Обрачун по комаду стојеће 

батерије. ком         4     

11. Набавка и монтажа бојлера 80 л ком         2     

12. Набавка и монтажа трокадера и зидне батерије 

(Армал или еквивалентно). компл         3     

13. Набавка, монтажа и повезивање сушача руку типа 

Union Clean, Inoox, Turbomatic 2, или одговарајуће. 

Обрачун по комаду, повезано и испитано. ком         3     

14 Набавка и монтажа држача папирних убруса типа 

Union Clean или одговарајуће ком         4     

15 Набавка и испорука хромираних канти са нагазним 

механизмом за отпатке од 12л ком         6   

16. Набавка и испорука хромираних канти са нагазним 

механизмом за отпатке од 20л ком         5   

17. Набавка и монтажа ПВЦ дозера  

за течни сапун типа Union clean или  одговарајуће ком          4     

18. Набавка и монтажа држача тоалет папира типа  

Union clean или слично» ком          6     

19. Набавка и монтажа хромиране сливничке решетке 

15х15 цм ком          4   

20. Набавка и монтажа ревизије на фекалним 

вертикалама  димензија 20x30, са инокс поклопцем 

 ком         6   

21. Набавка и испорука инокс четки за толете ком         6   
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22. Набавка, испорука и монтажа развода топле воде 

од бојлера са пвц цевима фи25 и свим потребним 

фитингом уштемавањем целе дужине цца=25 m1 у 

бетонски зид и пробијања 4 отвора кроз дупле 

међуспратне конструкције од бетона , свака 

дебљине 30цм за улаз у два толета и два трокадера компл         1   

 

 

 
УКУПНО А7  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                            УКУПНО А7  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                   
 

 

А8. 

 

 

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка и постављање зидних гранитних 

плочица дим.30x30 цм прве класе на малтерисну 

подлогу у санитарним чворовима лепљењем са 

припремом подлоге. Плочице одобрава Инвеститор м2        200     

2. Набавка и постављање подних гранитних 

противклизних плочица дим.30x30 цм прве класе 

на малтерисну подлогу у санитарним чворовима 

лепљењем са припремом подлоге. Плочице 

одобрава Инвеститор. м2       46     

3. Набавка и уградња Ал заштитних профила-лајсни,  

адекватних димензија изабраној гранитној 

керамици.  

Лајсне уградити на свим позитивним угловима 

зидова који се облажу гранитном керамиком. 

Обрачун по комаду 

(дужина 270 цм)» ком       30     

4. Набавка и постављање сокле од гранитних 

плочица,висине 10цм 

 m1         25   

 

 

 
УКУПНО А8  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                            УКУПНО А8  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                  
                                    

 

А9. 

 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Глетовање фино малтерисаних зидова и гипсаних  

плафона, . Површине обрусити, очистити и 

извршити неутрализовање. Прегледати и китовати 

мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и 

превући дисперзивни кит  m2        150     
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2. Бојење  зидова и плафона,бојама по избору 

инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати 

и китовати мања оштећења. Предбојити и 

исправити тонираним дисперзионим китом, а затим 

бојити полудисперзивном бојом први и други пут.” 

 m2        150     

3. Скидање старе боје и бојење цеви вентилације, 

бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и 

корозију хемијским и физичким средствима, 

брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију 

и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 

метал. 

 м2          30   

 

 

 

 

УКУПНО А9  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А9  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                

 

А10. 

 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Израда инсталације монофазног прикључног места 

каблом ПП-Y 3 x 2,5 мм2 по зиду испод 

малтера,просечне  

дужине 15 м « ком        11     

2. Израда инсталације сијаличног места без 

прекидача ПП-Y 3 x 1,5 мм2 по зиду испод 

малтера,просечне дужине 12 м ком        16     

3. Набавка и монтажа надградне светиљке са 

сијалицом типа ЛЕД, 18W,са степеном заштите 

ИП65, боја светлости 3000К тип Lid 13160 

,произвођача One Light или одговарајуће.Обрачун 

по комаду. Светиљке одобрава Инвеститор. ком          23     

4. Набавка и монтажа модула 3М (модуларни 

прекидач 10А са широком маском, модуларни 

прекидач 16А са индикатором и маском за бојлер) –

Алинг или одговарајуће ком         3     

5. Испорука и монтажа двоструког инсталационог 

прекидача 10 А (серијски) –Алинг или 

одговарајуће ком         2     

6 Набавка и монтажа модула 3М (прекидач 10А 

модуларни 3 ком) –Алинг или одговарајуће ком         3   

 7. Набавка и монтажа модула 4М (шуко модуларни 2 

ком) –Алинг или одговарајуће ком         5     

8. Набавка и монтажа модула 4М (прекидач 

модуларни 4 ком) –Алинг или одговарајуће ком          1   
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9 Набавка и монтажа плафонских вентилатора ТD 

silent  f 100 ком         10     

10 Пуштање у рад и ипитивање електро  инсталације 

јаке и слабе струје у складу са важећим прописима,  

израда одговарућег извештаја, атеста од стране 

овлашћеног, акредитованог предузећа 

 

 компл         1   

  

УКУПНО А10  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                    УКУПНО А10  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                 

 

А11. 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ     

Ред. 

бр. Врста и опис радова 

Јед. 

Мере Количина 

Јед. 

цена 

(дин) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Набавка и уградња огледала , d 4мм, кп обрада m2       7     

2. Набавка и монтажа стопера за врата ком       13     

3. Набавка и монтажа ознака за обележавање на 

вратима по избору инвеститора (oзнака за мушки и 

женски тоалет) ком        3     

4. Набавка и монтажа квака за врата по избору 

инвеститора ком      13     

5. Измештање оптичког јављача за пожар (због 

спуштеног плафона), подешавање пп централе, 

функционалана проба исправности дојаве пожара ком        2   

6. Након изведених  комплетних радова, на замени 

водоводне и канализационе мреже, у тоалетима, и 

припадајућих вертикала и хоризонтала,потребно је 

извршити проверу исправности инсталације, 

снимањем пролазности цеви камером (доставити 

наручиоцу видео запис и извештај) и извршити ако 

је потребно одгушење фекалне канализације 

моторном сајлом и на крају испрати инсталацију 

под притиском. м1         150   

7. Пре зидарског затварања,потребно је испитати 

целокупну нову водоводну инсталацију на 

притисак од 12бара према важећим прописима и 

извештај доставити наручиоцу .Обрачун по 

тоалетним јединицама компл            7   

8. Непредвиђени радови приликом извођења 

(изражено у норма сатима. Норма сат-рад једног 

радника за један радни сат) 

норма 

сат       80   

9. Завршно чишћење  паушал          1     

  
УКУПНО А11  БЕЗ ПДВ-А    :   ________________                                       УКУПНО А11  СА  ПДВ-ОМ  :   _______________                                                   
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                     УКУПНО   А (А1-А11)  БЕЗ ПДВ-А  :    
  

  

                      УКУПНО   А (А1-А11)  СА ПДВ-ОМ  :    
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IX MOДЕЛ УГОВОРА  

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА О 

ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ   

ТОАЛЕТА  У АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛУ БИБЛИОТЕКЕ  

 

 

Закључен између: 

 

Народне библиотеке Србије, са седиштем у Београду,  улица Скерлићева 1, 

ПИБ: 102187749,  Матични број: 07010044, број рачуна: 840-1620-21, који се води код 

Управе за трезор, коју заступа управник Ласло Блашковић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

...................................................................................................................................................... 

са седиштем у ............................................, улица .................................................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ....................................................... Назив банке:................................................, 

кога заступа...............................................................................................................................  

(у даљем тексту: Извођач), 

 

и 

 

(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду,  односно 

понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке 

понуде, односно свих подизвођача) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка која се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности бр. 

ЈНМВ 40/2019, која за предмет има извођење  радове на адаптацији тоалета  у 

административном делу  библиотеке , број ЈНМВ 40/2019 

Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава  

Наручилац ) 

Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од............................................................  

 

 

 

 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
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- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС’’ број 

124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале  вредности – 

набавка радова – извођење радова на адаптацији тоалета у административном 

делу библиотеке , ЈНМВ бр.40/2019 

- да је Понуђач доставио своју понуду број ____________од ___________2019. 

године,  која се налази у прилогу и саставни је део Уговора. 

- да понуда Понуђача  у потпуности одговара условима из конкурсне 

документације и техничке спецификације   за предметну јавну набавку. 

- да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача  и Одлуке о 

додели уговора број _____________од_____________2019. године, изабарао 

Понуђача  за набавку предметних радова. 

 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је  извођење радова  на адаптацији тоалета  у 

административном делу библиотеке, број ЈНМВ 40/2019, према понуди Извођача 

бр._______________________од ___________________2019. године и техничкој 

спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део понуде. 

 

Ради извршења 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. 
  

Члан 3. 

Извођач    ће предметну набавку  извршити (заокружити и попунити): 

А) самостално; 

Б) са подизвођачем: 

__________________________________из______________________________________ 

који ће делимично извршити предметну набавку  у 

делу:___________________________________________, 

 

В) заједнички, у групи са:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 4. 

Уговорне стране сагласно утврђују да цена за извођење радова из члана 1. 

Уговора  износи укупно __________________________________  динара без ПДВ-а 

односно _____________________________ динара са ПДВ-ом, у складу са  понудом 

Извођача бр. __________ од ________ 2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена.  

 

Члан 5. 

Укупна уговорена вредност радова обухвата и сав потребан материјал за 

извођење радова, са његовим довозом и изношењем, одвозом отпадног материјала – 
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шута на градску депонију, а у свему према конкурсној документацији и понуди 

Извођача, као и све поправке и друге зависне трошкове  у понуђеном гарантном року. 

 

Члан 6.  
  Извођач изјављује да ће уговорне обавезе извршити у року од _______ дана од 

закључења уговора и увођења у посао. 

          Само изузетно, ако након потписивања овог уговора наступе околности више 

силе (природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава), као 

и друге сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне 

стране могу продужити рок за испуњење обавеза. 

Уговорне стране сагласно констатују да ће се након завршетка посла сачинити 

Записник о квантитативно- квалитативној примопредаји радова  који потписују 

представник Наручиоца, представник Извођача и надзорног органа. 

 

Члан 7. 

Гарантни рок за изведене радове износи __________________ рачунајући од 

дана примопредаје радова.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача 

који тече од дана извршене примопредаје радова. 

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене 

материјале.  

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први  позив Наручиоца упућен 

e/mailom, факсом, поштом или лично након обављеног телефонског позива,  у року од 

__________________ дана отпочне са отклањањем недостатака   о свом трошку, који се 

односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала или опреме, као 

и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 

врсте у складу са конкурсном документацијом. 

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји  

радова. 

Члан 8. 
Извођач се обавезује да: 

-послове из члана 1. овог Уговора изврши стручно и квалитетно према важећим 

законским прописима и стандардима за ту врсту посла, у уговореном року, а у свему 

према прихваћеној понуди; 

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребне за извођење уговором предузетих обавеза; 

-да обезбеди безбедност лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 

својих материјала и сл. 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 законом прописаних мера  безбедности и здравља на раду као 

и прописаних мера  заштите од пожара; 

-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 

који регулишу ову област;  
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-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 

опреме, с тим да на  отклањању недостатака у гарантном року  извођач мора да започне   

у року од _________________ дана по пријему писменог захтева   Наручиоца упућеног 

e-mailom, факсом, поштом или лично након обављеног телефонског разговора. 

- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да 

укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији; 

-да по завршетку радова преда радове Наручиоцу. 

У случају када Наручилац у било којој фази извршења радова утврди да у 

квалитету извршења радова постоје пропусти који се могу отклонити, Извршилац је 

дужан да отпочне на отклањању истих одмах  по пријави Наручиоца, без накнадног 

фактурисања. 

 

У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац утврди да 

након извршених радова постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац 

задржава право раскида овог уговора и право на накнаду настале штете. 

 

Члан 9. 

 Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се 

исти несметано одвијали. 

 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да уредно води грађевинску документацију, грађевински 

дневник и књигу инспекције као и осталу документацију по Закону о планирању и 

изградњи. 

Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у 

грађевински дневник уз сагласност Наручиоца. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 

 

Члан 11. 

     Извођач  се обавезује да након  потписивања  уговор о предметној јавној набавци   у 

року од 3 дана од дана потисивања уговора као средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла преда Наручиоцу: 

- бланко соло меницу потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу 

са картоном депонованих потписа и оверену печатом, 

- менично овлашћење, 

- доказ о регистрацији менице, 

- копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре 

истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. 

       Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 дана дуже од истека рока 

трајања уговора и извршења предметних услуга. 

       Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 

одговара висини од 10% од  вредности уговора без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 
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       Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења 

у предвиђеном року, уговор не ступа на снагу ( одложни услов) а Наручилац задржава 

право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. 

 

 

 

Члан 12.         
                                               

     Извођач се обавезује да у року од 3 дана након потписивања записника о 

примопредаји радова   као средство финансијског обезбеђења  за отклањање грешака у 

гарантном року преда Наручиоцу: 

5. бланко соло меницу потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу 

са картоном депонованих потписа и оверену печатом, 

6. менично овлашћење са назначеним износом од 10% вредности уговора без 

ПДВ-а. 

7. доказ о регистрацији менице, 

8. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, 

       Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  траје  најмање 10 

дана дуже од  дужине трајања уговореног гарантног рока за изврешену услугу. 

       Вредност средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  утврђује се 

у износу који одговара висини од 10% од  вредности уговора без обрачунатог пореза на 

додату вредност. 

 

Члан 13. 

Уколико Извођач не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, 

Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета 

уговора за сваки дан закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности. 

 

Члан 14. 
Уговорне стране сагласно констаују да ће се Уговор раскинути, ако Извођач није 

у могућности да изврши уговор, као и ако из његовог понашања произилази да неће 

извршити уговор. 

Члан 15. 
Овај уговор ступа на снагу даном достављања средстава финансијског 

обезбеђења из чл. 11. уговора. 

У случају да понуђач не достави напред наведена средства финансијског 

обезбеђења у предвиђеном року, и у складу са конкурсном документацијом, сматраће се 

да уговор није ни закључен. 

Отказни рок по овом уговору је 15 дана. 

Евентуалне промене регулисаће се одговарајућим анексима. 

 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у 

супротном надлежан је Привредни суд у Београду. 
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Члан 17. 
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој 

извршеној статусној промени или организационој промени, као и све друге промене 

везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.). 

 

Члан 18. 
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о 

облигационом односима и други важећи прописи. 

 

Члан 19. 
Овај уговор  је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                 ИЗВРШИЛАЦ  

 

 

_________________________                                             ____________________ 

           Ласло Блашковић   

 

 

 

 

 

Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце. 
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X 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 

динарима без 

ПДВ-а 

Износ 

трошка у 

динарима са  

ПДВ-ом 

   

   

   

   

   

   

 

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 

средстава 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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 XI  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 –извођење радова на адапатцији тоалета у 

административном делу библиотеке ЈНМВ бр.40/2019 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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XII ОБРAЗАЦ 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 _______________________________ у поступку јавне набавке радова- 

извођење радова на адаптацији тоалета у административном делу библиотеке, 

ЈНМВ 40/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан објаве позива за ову 

јавну набавку. 

 

 

 

          Датум                 Понуђач 

 

________________                        М.П.                                       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: 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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XIII  ОБРAЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ 

БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О РАДОВИМА НА ОБЈЕКТУ 

НБС 

  

 

 

 

 

 

У складу са  чланом  77. став 2. тачка 2. подтачка 4. Закона о јавним набавкама, 

изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за 

извршење уговора и квалитет извршених радова који су предмет јавне набавке бр. 

ЈНМВ 40/2019, бити: 

 

 

1. __________________________________________одговоран за извршење уговора 

и 

  

2. __________________________________________одговоран за контролу квалитета 

извршених радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Датум                         Понуђач 

 

________________                        М.П.                               __________________ 
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XIV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА 

 

Назив Понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања 

потврде 

 

 

Наручилац  издаје 

 

ПОТВРДУ 

 

да је понуђач 

 

___________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 

 

 

          Извршио увид у целокупан објекат Народне библиотеке Србије. 

         Ова потврда се може користити искључиво ради учешћа у поступку Јавне набавке 

извођења радова на  адаптацији тоалета у административном делу  библиотеке, у 

објекту НБС, ЈНМВ 40/2019 и у друге сврхе се не може користити. 

 

                                                ______________________________ 

                                                         Понуђач  
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XV МЕНИЧНA ИЗЈAВA  
                                ( Гаранција за добро извршење посла ) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Назив правног лица( у даљем тексту Понуђач ) 

_____________________________________________________________ 

Aдреса седишта, број поште и место 

Матични број _________________________________________________ 

ПИB _________________________________________________________ 

Текући рачун__________________________________________________ 

Код банке_____________________________________________________  

 

у _______________________________ дана _________2019. године  

 

 

 

На име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза 

према Народној библиотеци Србије ( у даљем тексту НБС) на основу Уговора о 

извођењу радова на адаптацији тоалета у административном делу библиотеке  у 

прилогу вам достављамо  

 

               1 ( једну ) меницу бр._____________________________________ 

                                                                 ( Уписати број менице) 
 

Овом изјавом овлашћујемо НБС да меницу из претходног става ове изјаве може 

попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 

износа који одговара вредности од 10%  уговора без обрачунатог пореза на додату 

вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања 

менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према 

потребама НBС и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима 

предвиђеним уговором . 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 

пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистарцији менице са оригиналном 

овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 

 

 

                                                                                                            ПОНУЂAЧ  

                                                                    М.П.                                 потпис  

  

                                                                                                    ____________________                                                                                                                  

Напомене  

Меничну изјаву попуњава и доставља Изабрани понуђач, 

уз  копију картона депонованих потписа  
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XVI МЕНИЧНA ИЗЈAВA  
                                ( Гаранција за отклањање грешака у гарантном року) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Назив правног лица( у даљем тексту Понуђач ) 

_____________________________________________________________ 

Aдреса седишта, број поште и место 

Матични број _________________________________________________ 

ПИB _________________________________________________________ 

Текући рачун__________________________________________________ 

Код банке_____________________________________________________  

 

у _______________________________ дана _________2019. године  

 

 

 

На име средстава финансијског обезбеђења за  отклањање грешака у гарантном року на 

основу  Уговора о извођењу радова на адаптацији тоалета у административном делу 

библиотеке  у прилогу вам достављамо  

 

               1 ( једну ) меницу бр._____________________________________ 

                                                                 ( Уписати број менице) 
 

Овом изјавом овлашћујемо НБС да меницу из претходног става ове изјаве може 

попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 

износа који одговара вредности од 10%  уговора без обрачунатог пореза на додату 

вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања 

менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према 

потребама НBС и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима 

предвиђеним уговором . 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 

пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистарцији менице са оригиналном 

овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 

 

                                                                                                            ПОНУЂAЧ  

                                                                    М.П.                                 потпис  

  

                                                                                                    ___________________ 

Напомене  

Меничну изјаву попуњава и доставља Изабрани понуђач, 

уз копију картона депонованих потписа   

 

                                                                                                   


