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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за 
јавне набавке број 404-02-4438-18, од 25.2.2019. године, Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 404-178/1, од 09.05.2019. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 404-178/2, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 
јавну набавку радова – Додатни радови на санацији и адаптацији Основне 

школе „Љубица Радосављевић Нада“  
ЈН бр. 404-178 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
3 

 
III 

 

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

 
4 

IV  Критеријуми за доделу уговора 8 
V Обрасци који чине саставни део понуде 9 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 28 

 
 
Укупан број страна конкурсне документације:  35 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 404-178 су радови - Додатни радови на санацији и 
адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“. Општи речник набавки:  
45454000 – Радови на реновирању, 45300000 – Радови на грађевинским 
инсталацијама. 
 
  
2. Партије 
 
Набавка се спроводи као јединствена, без поделе у партије. 
 
 
 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Предмет јавне набавке је извођење додатних, непредвиђених радова на санацији 
и адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, и то следећих врста 
радова: 
 

1. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИСНСКИ  РАДОВИ    
2. РАЧУНАРСКА МРЕЖА    
3. ВИДЕО НАДЗОР      
4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ      
5. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА      
6. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ    

 
Детаљан опис радова и потребне количине дате су у табели у делу Образац 
структуре цене који је понуђач дужан да попуни и достави у својој понуди. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. ове конкурсне 
документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 
1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 
75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. ове конкурсне документације), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. 
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2.  Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.  
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. 
Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, 
оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.  
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди.  
Преговарање ће се вршити у једном кругу у коме ће овлашћени представник 
понуђача дати коначну понуђену цену писаним путем.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди. 
Наручилац ће у поступку преговарања сачинити записник о преговарању.  
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 

2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 

5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 

6). 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  радова - Додатни 
радови на санацији и адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН 
број 404-178 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА - Додатни радови на санацији и 
адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извођења  
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________     ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ред. 
број 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
јед. 

мере 
количина 

 
 јединична 

цена без 
ПДВ 

  

Укупна 
цена без 

ПДВ  

  

 1. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ   

1. 

Обрада унутрашњих зидова грађевинским 
лепком у два слоја, са употребом стаклене 
мрежице. Обрачун по м2 обрађене површине. 

м2 6,697.52   

2. 

Зидање преградних зидова д=7цм. Пуна 
опека на кант, везивање продужним 
малтером 1;2:6. Пре зидања блокове добро 
очистити и поквасити водом да малтер не 
прегори. Везу између носећих и преградних 
зидова остварити остављањем шморцева по 
вертикали или помоћу алуминијумских 
клинова. Зидање извести по упуству 
производјача. Обрачун по м2. м2 18.54   

3. 

Зидање преградних зидова д=12цм. 
Сипорекс зидни блок, везивање продужним 
малтером 1;2:6 (или мешавином цементног 
малтера и лепка "Сипрокол". Пре зидања 
блокове добро очистити и поквасити водом 
да малтер не прегори. Везу између носећих и 
преградних зидова остварити остављањем 
шморцева по вертикали или помоћу 
алуминијумских клинова. Зидање извести по 
упуству производјача. У цену улазе и 
надвратници, серклажи, оплата и 
подупирачи. Обрачун по м2. м2 28.12   

4. 

Зидање носећих зидова д=20цм. Гас бетон 
(СИПОРЕX) зидни блок, везивање 
продужним малтером 1:2:6 (или мешавином 
цементног малтера и лепка "Сипрокол"). Пре 
зидања блокове добро очистити и поквасити 
водом да малтер не прегори. Везу између 
носећих и преградних зидова остварити 
остављањем шморцева по вертикали или 
помоћу алуминијумских клинова. Зидање 
извести по упуству произвођача. Обрачун по 
м3, са употребом скеле.  

м3 16.64   
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6. 

Израда комплетне конструкције стубова 
разлучитих висина, косника, рогова и сл. 
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кланфи и сл. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције 
крова.  м2 121.00   

7. 

Набавка и монтажа дрвених штафни, димензија 
5/8цм, на размаку од 100цм за покривање крова 
трапезастим лимом. Летвисање извести сувим, 
правим и квалитетним чамовим штафнама, 
оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по 
косини крова. м2 140.00   

9. 

Израда и монтажа снегобрана од флах 
гвожђа. Држачи су флаховима анкеровани за 
подлогу. Снегобране очистити, премазати 
минијумом и два пута бојом за метал. Боја 
мора бити у нијанси и тону кровног 
покривача. Обрачун по м' снегобрана. 

м' 14.00   

11. 

Демонтажа крила, окова, стакла, замена 
профила на крилу, монтажа новог окова и 
стакла, и монтажа на објекту. 

ком 95.00   

12. 
Замена окова на порталима који нису 
монтирани. ком 45.00   

13. 
Израда и монтажа новог крила са оковом у 
постојећем порталу. ком 37.00   

14. 

Набавка, транспорт и уградња једнокрилних 
противпожарних врата дим 90/200, ознаке И 
у шеми браварије, атестиране на пожар 
120мин.Врата су са магнетним контактом са 
сигналом за ПТП централу, Конструкција је 
од кутијастих челичних профила, двострано 
обложена челичним лимом д=8мм, са 
испуном од негориве минералне вуне д=5цм. 
Финална обрада је бојење заштитном бојом 
и 2 пута мат бојом за метал у тону по избору 
пројектанта. Оков према начину отварања, са 
3 шарке по висини. Врата опремити 
укопаном цилиндар бравом са три кључа и 
аутоматом за самозатварање и потпуно 
дихтовање све у сиегениа 
квалитету.Завршна обрада пластификацијом 
у боји по избору инвеститора. Сви елементи 
ове позиције морају да имају сертификат о 
квалитету. Радионички детаљи, пре 
производње морају да имају сагласност 
пројектанта. Позиција се уграђује према 
овереном елаборату. 
Обрачун по ком. ком 2.00   

16. 

Набавка и уградња заштитне мреже за 
прозоре у фискултурној сали. Мрежа је 
израђена од 100% полиестера у белој боји, 
дебљине канапа 6мм. Величина окца 8x8цм. 
Обрачун по м2 уграђене мреже. 

м2 356.00   



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН бр. 404 - 178 

 

16/35 

  

 

17. 

Израда, транспорт и монтажа у утрашње 
степеништне ограде од елоксираног 
алуминијума. Рукохват степеништне ограде 
Ø50мм се преко зглобних држача везује за 
стубове, а стубови Ø40мм се помоћу клина 
причвршћују за бетонско степениште. Преко 
стубова са постављају розетне. Испуну чине 
вертикалне цеви Ø15мм. Цеви се провлаче 
кроз носаче Ø20/25мм (основни размак 
12цм) који се везију за хоризонталне цеви 
Ø40мм. Висина горње ивице рукохвата је 
1,10м' од пода. Обрачун по м' монтиране 
ограде. 

м' 92.00   
  УКУПНО       

 

 
 

ред. 
број 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
јед. 

мере 
количина 

 
 јединична 

цена без 
ПДВ 

  

Укупна 
цена без 

ПДВ  

  

2 
РАЧУНАРСКА МРЕЖА - ИНТЕРНЕТ ЗА 

УЧИОНИЦЕ И ПОСЛОВНЕ  ПРОСТОРИЈЕ  

        

 
КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА + РЕК ОРМАН   

1. Набавка , испорука материјала и извођење  
стабилне инсталације за рачунарску мрежу  
мрежним каблом тип-а УТП ЦАТ 6 4x2x0,6мм 
Цена позиције формира се за комплетно 
изведену испитану и обележену електричну 
инсталацију ( 30 учионица)   
Цена позиције подразумева да се радови 
изводе на висини  до 4.0 м. 

м' 2,700.00   
2. Набавка , испорука материјала и извођење 

радова за рачунарску мрежу , са уградњом 
комбо монтажне  кутије 4М (модуларне) 

ком 45.00   
3. Набавка , испорука материјала и извођење 

радова за рачунарску мрежу , са уградњом 
комбо прирубнице 4М (модуларне) 

ком 45.00   
4. Набавка , испорука материјала и извођење 

радова за рачунарску мрежу , са уградњом 
комбо маска 4М (модуларне) 

ком 45.00   
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5. Набавка , испорука материјала и извођење 
радова за рачунарску мрежу , са уградњом 
комбо монофазне прикључнице 2М 
(модуларне) 

ком 45.00   
6. Набавка , испорука материјала и извођење 

радова за рачунарску мрежу , са уградњом 
комбо монофазну прикључницу 1М 
(модуларне) 

ком 45.00   
7. Набавка , испорука материјала и извођење 

радова за рачунарску мрежу , са уградњом 
комбо рачунарска  прикључница РЈ-45 1М 
(модуларне) 

ком 45.00   
8. Набавка , испорука и уградња самогасиве 

цеви фи 13,5мм у зид и по регалу Цена 
позиције формира се за комплетно изведену 
испитану и обележену електричну 
инсталацију ( 30 учионица)                                     
Цена позиције подразумева да се радови 
изводе на висини  до 4.0м м' 2,000.00   

9. 21У/19" рек орман стојећи , стаклена врата 
са бравом, точкићи и ножице са 
нивелацијом, предње и задње шине 19" са 
бројевима унита, дим. 600x600x1000мм. 

ком 1.00   
10. Патцх Панел са 48 места за модуле (ант мп) 

ком 1.00   
11. Модул РЈ-45 УТП кат 6 - кабл се спаја без 

алата, ДИГИТИС (ант мп) 
ком 45.00   

12. ТП-Линк 16-портни , смартс свич , десктоп/ 
Р 19 ком 2.00   

13. Носач кабла са поклопцем 2У /19 
ком 2.00   

14. Полица фиксна дубине 300мм рек 19/2У - за 
све типове рек ормана. 

ком 2.00   
15. АНСЕЛ АП-2Е , струјни разводник , са 8 места 

, прекидачем и поднапонском заштитом - 
економик 

ком 1.00   
16. 6 кат. УТП патцх цорд кабл 0,25 м  

ком 45.00   
17. Израда документације изведеног стања , са 

пуштањем система у погон. 
ком 1.00   

  УКУПНО       

 
 

ред. 
број 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
јед. 

мере 
количина 

 
 јединична 

цена без 
ПДВ 

  

Укупна 
цена без 

ПДВ  
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3 ВИДЕО НАДЗОР - НОВА ИНСТАЛАЦИЈА 
        

 
КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА + РЕК ОРМАН   

1. Набавка , испорука материјала и извођење  
стабилне инсталације за Видео надзор  
мрежним каблом тип-а УТП ЦАТ 5кат 
4x2x0,6мм 
Цена позиције формира се за комплетно 
изведену испитану и обележену електричну 
инсталацију ( спољњи и унутрашњи видео 
надзор)   
Цена позиције подразумева да се радови 
изводе на висини  до 4.0 м. м' 2,150.00   

2. Набавка и испорука материјала и извођење 
електричне инсталације стабилне 
инсталације  безхалогеним ("халоген фрее") 
инсталационим каблом са статичким 
ширмом типа  
ЛиХЦХ2x1.5 мм (напонски кабл за камере) 
Цена позиције формира се за комплетно 
изведену испитану и обележену електричну 
инсталацију.   
Цена позиције подразумева да се радови 
изводе на висини  до 4.0 м. м' 1,000.00   

3. Набавка , испорука и уградња самогасиве 
цеви фи 13,5мм у зид и по регалу Цена 
позиције формира се за комплетно изведену 
испитану и обележену електричну 
инсталацију ( спољња и унутрашња 
инсталација видео надзора)                                     
Цена позиције подразумева да се радови 
изводе на висини  до 4.0м м' 2,000.00   

4. Набавка , испорука материјала и извођење 
радова за напајне каблове Н2ХX 3x2,5мм2  , 
из разводних ормана , са уградњом комбо 
маска 2М + оквира + утучнице. 

ком 6.00   
5. Набавка , испорука материјала и уградња ОГ  

разводних кутија .радови се изводе на 
висини до 4,0 м. 

ком 64.00   
6. Набавка , испорука материјала и уградња 

камере за унутрашњу монтажу 1/3" АР0130 
ЦМОС сензор, 720П, АХД водоотпорна 
камера резолуције 1.3 мегапиксела, 
минимално осветљење 0,01 Луx, ИП66 
заштита, варифокални објектив 2.8-12 мм, 
ИР ЦУТ, 2ДНР/3ДНР, БЛЦ, Д-WДР, ХЛЦ, 35 ИЦ 
диода домета до 40м, напајање 
ДЦ12В/255мА, тежина 760г, димензије 
99(Х)*145(Φ)мм.  
 ком 16.00   
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7. Набавка , испорука материјала и уградња 
камере за спољњу  монтажу 1/2.9" СОНY 
ИМX323 ЦМОС Сенсор, 1080П, АХД / ТВИ / 
ЦВИ / ЦВБС водоотпорна камера резолуције 
2.1 мегапиксела, 0,01 Луx / Ф1.2, 
варифокални објектив 2.8-12 мм, ИРЦУТ, 
ИП66, WДР, 3ДНР, УТЦ, ОСД, 24 ИЦ диода 
домета до 30м, напајање ДЦ12В / 700мА, 
димензије 93(Х) x 131(Φ)мм, тежина 800г 

ком 16.00   
8. Пасивни видео Балун за пренос видео 

сигнала путем УТП кабла, максимална 
дужина кабла до 400 метара. Цена за комад. 

ком 64.00   
9. Адаптер (сwитцх) Улаз : 100~220В АЦ  Излаз 

: 12В ДЦ 1А   
ком 32.00   

10. Набавка , испорука материјала и уградња  
МРЕЖНИОГ СНИМАЧА  тип-а ДВР XВР1616 
цх трибридни снимач, компатибилан са АХД, 
аналогним (слободан избор) и ИП камерама, 
16цх 1080П (подржава камере до 2,4МПиx), 
2цх аудио, резолуција снимања 16 x АХД-Х x 
12фпс, видео излази ХДМИ и ВГА (не 
поседује БНЦ излаз), компресија Х.264, ЛАН, 
УСБ 2.0, РС485, РС232, 1 x САТА ХДД до 6 ТБ 
сваки, миш, даљински управљач, XМ Цлоуд 
тецхнологy, ЦМС, мобилна апликација XМЕyе 
(ИОС, АНДРОИД), без ХДД-а. У металном 
кућишту.  

ком 2.00   
11. Хард диск Сата ИИ ХДД, 4ТБ 

ком 2.00   
12. ТВ за видео надзор , сличне тип-у  ПХИЛИПС 

243В5ЛХСБ5/00 23.6", ТН, 1920 x 1080 Фулл 
ХД, 1мс  (ТВ 81цм  1920*1080 ) 

ком 2.00   
13. РЕК - орман са опремом за прихват и 

повезивање каблова за видео надзор 16- 
унутрашњих + 16 - спољњих камера У 
комплету са шрафовима и матицама за 
постављање опреме, врата са бравицом и 
кључем, врата се отварају до 180 степени, 
лева и десна страна се могу скидати, отвори 
за пролаз каблова, на горњој страни се 
налазе лежишта за два 12цм вентилатора, 
доступан у сивој боји, максимална носивост 
60Кг, ИП20 

ком 1.00   
14. Израда документације изведеног стања , са 

пуштањем система у погон. 

ком 1.00   
  УКУПНО       
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ред. 
број 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
јед. 

мере 
количина 

 
 јединична 

цена без 
ПДВ 

  

Укупна 
цена без 

ПДВ  

  

 3 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

1. Набавка, испорука и монтажа црних шавних 
цеви следећих димензија. 

        
  ДН125мм м' 40.00   
  ДН100мм м' 60.00   
  ДН80мм м' 100.00   
  ДН65 м' 100.00   

2. За спојни и заптивни материјал узима се 
50% од предходне позиције 

м'     
3. Набавка, испорука и уградња армафлеx 

изолације са парном браном дебљине 13мм 
      

  ДН125мм м' 40.00   
  ДН100мм м' 60.00   
  ДН80мм м' 100.00   
  ДН65 м' 100.00   

4. Пробијање отвора за пролаз цеви кроз 
објекат и њихова санација 

ком 0.00   
5. Ископ и враћање у првобитно стање радних 

јама у учионицама 
ком 3.00   

6. Повезивање вертикала на цеви у каналу и 
објекту  ком 40.00   

7. Демонтажа цеви у каналу и њихово 
одлагање на место које одреди инвеститор 

пауш 1.00   
8. Фарбање алуминијумских радијатора 

радијаторским лаком 

м2 400.00   
9. Набавка и угрдња регулационих косих 

вентила ВФЦ 50/16 ОВЕНТРОП 
ком 1.00   

10. Набавка и угрдња регулационих косих 
вентила ВФЦ 65/16 ОВЕНТРОП 

ком 1.00   
11. Набавка и угрдња регулационих косих 

вентила ВФЦ 80/16 ОВЕНТРОП 
ком 1.00   

12. Набавка и угрдња регулационих косих 
вентила ВФЦ 100/16 ОВЕНТРОП 

ком 1.00   
13. Набавка и уградња лоптастих вентила ДН65 

ком 1.00   
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14. Набавка и уградња лоптастих вентила ДН80 
ком 1.00   

15. Набавка и уградња лоптастих вентила 
ДН100 ком 1.00   

16. Набавка и монтажа фреквентно 
регулационе пумпе 90м3/х, ДН80 

ком 2.00   

  УКУПНО       

 
 

ред. 
број 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
јед. 

мере 
количина 

 
 јединична 

цена без 
ПДВ 

  

Укупна 
цена без 

ПДВ  

  

 4 СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА   

1. Централа за детекцију угљен моноксида са 
једном зоном,  тип ДТН-ЦМД-501 Детнов, 
Шпанија, за повезивање до 32 детектора по 
зони. Индикација концентрације по зони,  
2 екстракциона релејна излаза по зони, 1 
алармни релејни излаз по зони, двожично 
повезивање детектора без вођења рачуна о 
поларитету, могућност контроле брзине 
рада вентилатора, могућност даљинске 
контроле система. ком 1.00   

2. Конвенционална противпожарна сирена за 
унутрашњу монтажу, 32 тона за 
сигнализацију аларма, могућност 
тригеровања 2 различита тона, подешавање 
јачине тона, слична типу САТ-СПП-100, 
Детнов, Шпанија. ком 1.00   

3. Једнострани упозоравајући панел за ГАС са 
светлосном сигнализацијом, сијалица ЛЕД, 
радни напон ДЦ24В, поларизед, потрошња 
50мА, ИП20, дим. 285x110x68 мм могућност 
штампе налепнице са текстом по жељи 
корисника, сличан типу АМД-ПГ1, Детнов, 
Шпанија. ком 1.00   

4. Адресабилни конвенционални модул који 
поседује једну конвенционалну зону. До 32 
аутоматска детектора или ручних јављача се 
могу повезати на улаз модула, напајање 
24ВДЦ.  Испоручује се са разводном кутијом 
за монтажу на зид.  Тип сличан МАД-441 
Детнов Шпанија. Модул треба да  
задовољава стандард СРПС ЕН54-18. ком 1.00   

5. Електромагнетни држач за ПП врата са 
стањем врата, силе држања 400Н, радни 
напон ДЦ24В, потрошња 50мА,  сличан типу 
ФЕ260-175 . 

ком 5.00   
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6. Магнетни контакт за  стање отворености ПП 
врата. ком 3.00   

7. Набавка и испорука материјала и извођење 
електроизолационих ребрастих ХФ цеви  
("халоген фрее"). Ø16/11 мм. 

м' 1,150.00   

  УКУПНО       

 
 
 

ред. 
број 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
јед. 

мере 
количина 

 
 јединична 

цена без 
ПДВ 

  

Укупна 
цена без 

ПДВ  

  

 5 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ   

1. Машински ископ земље ИИИ категорије, на 
дубини од 0-0,6м. Ископану земљу 
утоварити у транспортно возило и 
транспортовати на депонију до 15км. 
Обрачун се врши  по м3  ископане земље у 
самониклом стању. м3 1,890.00   

2. Набавка и монтажа голова за рукомет и 
мали фудбал стандардних димензија (3x2м). 
У цену укључити и мрежу и потребне 
темеље. Обрачун по ком.  

ком 4.00   
3. Набавка и монтажа стубова и мреже за 

одбојку. У цену укључити и мрежу, антену и 
потребне темеље. Обрачун по ком.  

ком 1.00   
  УКУПНО       
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REKAPITULACIJA 

  

РБ Врста радова Уккупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

1. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИСНСКИ  РАДОВИ 
   

2. РАЧУНАРСКА МРЕЖА 
   

3. ВИДЕО НАДЗОР 
     

4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
     

5. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
     

6. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
   

  
УКУПНО 

     

  

     
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колонама табела за поједине врсте радова се уносе јединичне цене без 

ПДВ и укупне цене без ПДВ за сваку ставку радова за предвиђене количине. 
На крају се уноси укупна цена без ПДВ за врсту радова. 

  у рекапитулацији радова се уносе укупне цене без ПДВ и укупне цене са 
ПДВ за сваку врсту радова и на крају се даје укупна вредност свих радова 
који су предмет јавне набавке и то, са и без ПДВ. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова - Додатни радови на санацији и адаптацији 
Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке радова - Додатни радови на санацији и адаптацији Основне 
школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178, испуњава све услове из 
чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 

 
 
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 
печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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 (ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________ [навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке радова - Додатни радови на санацији и адаптацији 
Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178, испуњава све 
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
Место:_____________                                                              Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                        _____________________                                                         
 

Напомена: 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 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр. 1, 
19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - Додатни радови 
на санацији и адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН 
број 404-178 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 20.05.2019. године до 12.00 часова.   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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. Неблаговремену понуду наручилац ће 
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 
Јавно отварање понуда биће одржано у просторијама наручиоца дана 20.05.2019. 
године са почетком у 12.30 часова, а поступак преговарања ће се водити одмах 
по отварању понуда.  
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3. ПАРТИЈЕ 
 
У предметној јавној набавци нису опредељене партије.  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа 
Зајечар, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова - Додатни радови на санацији и 
адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова - Додатни радови на санацији и 
адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова - Додатни радови на санацији и 
адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 404-178 - 
НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Додатни радови на 
санацији и адаптацији Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“, ЈН број 
404-178 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. У Обрасцу понуде (Образац 1. ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 
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подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5. ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши на основу испостављених привремене и окончане ситуације 
потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора у року од 45 
дана од дана њеног пријема. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације 
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мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, 
потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 
Плаћање се врши уплатом на рачун  Извођача радова. 
Авансно плаћање није предвиђено 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје 
радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, 
осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката, односно радова другачије одређено.  
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 
тече од дана извршене примопредаје радова.  
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављен картон депонованих потписа и попуњено 

и оверено менично овлашћење – писмо на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-

а, са роком важности 30 дана дужим од рока за коначно извршења уговора.  
Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења, његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
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Понуђач ће након извршења уговора, а приликом примопредаје изведених радова 

доставити  достави бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном 

року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављен картон депонованих потписа и попуњено 

и оверено менично овлашћење – писмо на износ од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од истека гарантног рока за изведене 

радове. 

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

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоцa 
или електронске поште на e-mail javne.nabavke@zajecar.info тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 
404-178. 
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. ЗЈН,  и то:  

-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 
тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 
тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: javne.nabavke@zajecar.info или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
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је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту 
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
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 ЗЈН; 
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) ЗЈН, је:  
 

1. 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 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 - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР; јавна набавка ЈН 404-178.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 
за којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева 
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 


