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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.                          
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 

БЕОГРАД 

МЈН бр. 07/16 

Јун 2016. године 

 
На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем 

тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 

86/2015), Одлуци бр. ИН 572/16 од 01.06.2016. године, о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности МЈН 07/16 и Решења о 

образовању Комисије  бр. ИН 573/16 од 01.06.2016. године,  

припремљена је следећа:    
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности МЈН бр. 07/16 
 

 

САДРЖАЈ 

 

ДЕО 1 

1) Општи подаци о јавној  набавци 

(1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца – Грађевинска 

дирекција Србије, Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд,  www.gds.rs 

(2) Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

(3) Предмет јавне набавке: Набавка молерских радова на поправци 

оштећења и обнављању боје на зидовима унутар пословног простора 

Грађевинске дирекције Србије, као и отклањање корозије ради заштите 

металне ограде око приступног платоа на пословном простору ГДС и 

обнова боје као завршног заштитног слоја, на локацији у Београду, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, као и остали пратећи радови у 

складу са овом конкурсном документацијом 

       (4) Опис предмета набавке: Набавка молерских радова на 

поправци оштећења и обнављању боје на зидовима унутар пословног 

простора Грађевинске дирекције Србије, као и отклањање корозије ради 

заштите металне ограде око приступног платоа на пословном простору 

Наручиоца и обнова боје као завршног заштитног слоја, на локацији 
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Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, У Београду, сагласно овој 

конкурсној документацији односно према Општем речнику јавних 

набавки, као и остали пратећи радови у складу са овом конкурсном 

документацијом 

Шифра: 45442100 Бојадерски радови 

2) услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова са Изјавама 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде са структуром цене 

5) модел уговора 

6) текст изјаве о независној понуди 

7) контакт Наручиоца 

 

ДЕО 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

ЗА УСТУПАЊЕ ИЗВОЂЕЊА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИХ 

РАДОВА  

У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГДС И ПЛАТОУ  

ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
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2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

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

регистар; 

 

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; 

  

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; 

 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

5)      потписивањем ове конкурсне документације, односно пунуде,  понуђач 

под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању 

понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Место и датум                    М. П.                                Понуђач 

                                                           ____________________________ 

_____________                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

2)2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА, ОДНОСНО ПОГЛАВЉА 2)1. ДЕЛА 1. ОВЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗА ПОНУЂАЧЕ 

2) 3.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона понуђач доказује достављањем 

следећих доказа:  
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1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

5.) изјаве понуђача да је при састављању понуде 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. 

Доказ из тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно 

да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност 

обавезних услова из Закона и ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник 

као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
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3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5) да је понуђач при састављању понуде 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. 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, , 

у складу са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних 

услова из Закона и ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                      

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О 

ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И 

УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 

примењују се одредбе Закона, других одговарајућих  закона и прописа који 

уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких 

стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

3)1. Језик понуде 

Понуде се подносе на српском језику. 

3)2. Попуњавање и овера понуде 

 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 

документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач 

при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога 

написати исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. 

Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст 

нечитки, понуда ће се одбити као неуредна. 
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 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим 

печатом, а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 

документације да потпише и потпис овери округлим печатом, на сваком 

предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној 

коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта 

онаква каква је предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити 

или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не 

оштете листови или печат. 

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција 

Србије д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности МЈН 07/16– НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и 

адреса понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца. 

 

 

3)3. Партије 

 

Јавна набавка није обликована у партије. 

 

3)4. Понуда са варијантама 

 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

3)5. Измена, допуна или опозив понуде 

 

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да 

је у питању измена, допуна или опозив понуде.   

 

3)6. Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује 

у више заједничких понуда; 

3)7. Подизвршиоци  

1. Понуђач, уколико ангажује подизвршиоца, обавезан је да наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвршиоцу који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвршиоца. 

2. Понуђач је дужан да за подизвршица достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да  има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
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набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом., за део 

набавке који ће извршити преко подизвршиоца. Ако је за извршење дела 

јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

овог закона,  понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвршиоца којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 

укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог 

услова преко подизвршиоца којем је поверио извршење тог дела набавке. 

4. Понуђач је обавезан да за подизвршиоца да испуни додатни  услов из ове 

конкурсне документације који се односи на редовну исплату 

запосленима. 

 

3)8. Подношење заједничке понуде 

 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, 

уколико понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави 

попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка 4. Конкурсне 

документације.   

2. Саставни је део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о:  

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

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  

4. понуђачу који ће издати рачун;  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

7.Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

3)9. Валута  

 

Цена се у јавној набавци изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди 

изрази у Еврима (ЕУР), у ком случају се за прерачун у динаре (РСД), користи 

средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан кад је започето отварање 

понуда.  

3)10. Начин означавања поверљивих података у понуди  

 

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени 

само за намене ове јавне набавке  и неће бити доступни ниједном лицу 

изван круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, 

нити ће бити објављени било приликом отварања пријава било у 

наставку поступка или касније. 
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2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке 

које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису 

јавно доступни, као и пословне податке који су интерним  актима 

учесника означени као поверљиви, а у складу са законом који се уређује 

пословна тајна. Понуђач је дужан да сва поверљива документа из 

достављене документације означи у десном горњем углу документа 

црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора 

стајати потпис лица које потписује понуду, односно обрасце из ове 

конкурсне документације.  

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру 

документа достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити 

подвучен црвено, а у истом реду, уз десну ивицу документа мора бити 

исписано црвеним великим словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у 

оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не 

одговара за поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој  

јавној набавци.  

 

 

3)11. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје 

наручилац 

1. Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона, у 

искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење понуда непосредно или поштом, 

на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Београд, уз напомену 

''Објашњења у вези поступка јавне набавке мале вредности МЈН  број 

07/16.“ 

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан у року од 

три дана одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.   

 

3)12. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач 

1. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши и непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвршиоца у документацију  која је доказ за испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке. 

2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

3)13. Исправка рачунских грешака 
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1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда.  

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

јединична цена.  

3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3)14. Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 

поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, 

односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени 

захтев Наручиоцу.  

2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 

документацију и копирање документације из поступка о трошку 

подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, 

уз обавезу да заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. 

Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

3)15. Начин комуникације у јавној набавци 

 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавне 

набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона. Понуђач може од Наручиоца 

тражити  у писаном облику  тражити додатне информације или појашњења.  

 

3)16 Негативне референце 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац ће  одбити понуду   уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године, пре објављивања позива за подношење понуда. 

Докази за постојање негативних референци су они који су прописани у члану 

82. Закона. 
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3)17 Средства обезбеђења су: 

1) Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса у висини од 20% од 

понуђене цене са ПДВ, са роком важења од 45 дана од дана закључења уговора, 

коју доставља понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци, а након  

достављања аванског рачуна  Наручиоцу, сагласно овој конкурсној 

документацији. 

2) Регистрована бланко меница са меничним овлашћењем за добро и квалитетно 

извршење посла, издата у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.Гласник РС“, број 56/2011 и 

80/2015), у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ, са роком важења који је 60 

дана дужи од уговореног  рока за извршење уговорних обавеза, коју доставља 

понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци, у року од три дана по 

закључењу уговора. 

3) Регистрована бланко меница са меничним овлашћењем за гарантни период, 

издата у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Сл.Гласник РС“, број 56/2011 и 80/2015), у 

висини од 5% од понуђене цене са ПДВ, са роком важења  од 1 године од дана 

издавања Потврде о завршетку радова, коју доставља понуђач коме је додељен 

уговор о јавној набавци, у року од три од  дана издавања потврде о завршетку 

радова. 

3)18  Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најнижа понуђена 

цена. Додатни критеријум је већи број ангажованих радника на молерско-

фарбарским радовима. 

3)19 Накнада за коришћење патената  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине сноси понуђач. 

 

3)20 Посебни услови јавне набавке: 

 

 аванс 20% за набавку материјала; 

 свакодневно, почев од дана увођења у посао, па до завршетка извођења 

радова најмање шест ангажованих радника  који обављају молерско-

фарбарске радове и додатно помоћна радна снага за обављање послова 

сагласно овој конкурсној документацији. 

3)21 Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе понуђач, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном 

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако 

овим законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 

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

захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев 

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.  став 3.Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет  дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 

одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 60.000,00 динара  

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. 

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева за 

заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у Законом (члан 156.) прописаном  износу од Као доказ о уплати таксе, у 

смислу члана 151. Закона, прихватиће се:  

  Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама, 

која садржи следеће: 

    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе (у потврди мора јасно да 

буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 

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

 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253 

    (6)  позив на број: 07/16 

    (7)  сврха:ЗЗП ;  број или  друга  ознака јавне набавке на коју се односи 

поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

    (8) прималац : буџет Републике Србије; 

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

којег је извршена уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе 

потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;  
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3)22 Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити 

закључен у року и сагласно члану 113. Закона. 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МЈН 07/16 

 4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да 

достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није 

заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се 

може копирати. 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: __________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:_________________ 

 

ТЕЛЕФОН:____________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ______________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: _____________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________ 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: __________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:_________________ 

 

ТЕЛЕФОН:____________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ______________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: _____________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________ 

 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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                         4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ 

 

Напомене: Образац попуњава и подизвршилац/и. За тачност података 

гарантује понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. 

Образац се може копирати. 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА: ________________________________________ 

 

АДРЕСА: ______________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ: ________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

 

 

 

Место и датум           М. П.    Подизвршилац 

__________  _________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 

2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном 

облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач 

који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана 

отварања понуде. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                          (потпис овлашћеног лица) 

 

4.3.1 БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА НА МОЛЕРСКО-

ФАРБАРСКИМ РАДОВИМА 

Извођач се обавезује да  свакодневно, почев од дана увођења у посао, па до 

завршетка извођења радова ангажује ______________  радника (уписује се број 

ангажованих радника, а минималан број је 6) који обављају молерско-фарбарске 

радове и додатну помоћну радну снагу за обављање послова сагласно овој 

конкурсној документацији.. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                          (потпис овлашћеног лица) 
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4) 4. ЦЕНА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Укупна цена услуге износи 

 

__________________________ 

   динара, без пореза на додату вредност, односно 

 

_____________________________ 

динара, са порезом на додату вредност 

 

у складу са Конкурсном документацијом за МЈН 07/16. 

 

Цена обухвата: 

- све припремне и завршне радове; 

- монтажу и демонтажу опреме неопходну за Извршење посла; 

- транспорт до места уградњe; 

- вредност материјала; 

- испоруку и монтажу помоћног монтажног и потрошног материјала; 

- механизацију и сав потребан алат; 

- радну снагу; 

- теренске додатке за раднике; 

- смештај, исхрану и превоз радника; 

- трошкове Банкарске гаранције, меница и осигурања запослених ; 

- уклањање заосталог материјала, опреме и постројења који су коришћени 

при извршењу посла; 

- рад ноћу, недељом и празником; 

- спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине; 

      -све остале активности дефинисане овом конкурсном документацијом и оне      

које се посебно не наводе али су неопходне за Извршење посла. 

 

Цена обухвата померање намештаја Наручиоца у просторијама у којима се 

изводе радови, као и враћање тог намештаја на место где се претходно налазио 

и чишћење сваког простора и по потреби намештаја Наручиоца, одмах после 

завршетка рада у том простору.  

 Цена обухвата и отклањање евентуалних  оштећења намештаја, ствари и 

опреме Наручиоца  или евентуалних  оштећења на инсталацијама. 

Начин плаћања 

 

Плаћање уговорене цене  се врши путем авансне и окончане ситуације. 

 

Наручилац одобрава Извођачу радова аванс у износу од 20% од уговорене цене 

са ПДВ, односно ________________ динара, ради набавке материјала за 

извођење радова. 

 

Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извођач 

предаје Наручиоцу, у року од два (2) дана од потписивања Уговора. Након што 

Извођач достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса,  

Наручилац ће извршити преглед и оверу авансне ситуације и у року од три (3) 
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дана извршити плаћање аванса Извођачу. Три (3) оверена примерка Авансне 

ситуације Наручилац враћа Извођачу путем надзорног органа, а један (1) оверен 

примерак предаје надзорном органу (Надзору). 

 

          Окончану ситуацију, урађену у свему према сачињеном коначном обрачуну, у 

шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља Надзору на 

преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених 

радова оверених од стране Извођача и Надзора, за позиције и/или групе радова 

које обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема 

окончане ситуације Надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити 

Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, 

евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане ситуације 

и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) оверен 

примерак дати Надзору. Наручилац ће своју обавезу плаћања по окончаној 

ситуацији извршити у року до пет (5) дана од дана када је Надзор извршио 

оверу исте, а по испостављању средства обезбеђења (меница за гарантни 

период), сагласно одредбама ове конкурсне документације.  

 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 
                                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

 

4.6 РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Рок: Рок за завршетак предметних радова је 30 дана од дана увођења  у посао, а 

који ће се констатовати евиденцијом у грађевинском дневнику и потврдити од 

стране Наручиоца издавањем потврде о завршетку радова, све сагласно овој 

конкурсној документацији. 

 

Продужење рока је могуће у случају непредвиђених услова око извршења 

уговорних обавеза, а на писмени захтев понуђача са на који је писмену 

сагласност дао Наручилац, искључиво из разлога који се сматрају вишом силом 

(временски услови и сл.). 

 

За случај доцње Извођача радова или неизвршења његових уговорних обавеза 

предвиђена је уговорна казна сагласно овој конкурсној документацији. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 
                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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4) 7. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВРШИОЦУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА 

 

 

1. Проценат  укупне вредности јавне набавке који се поверава 

подизвршиоцу износи ______ %, односно динара. 

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте (опис 

услуге): 

 

 

Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности 

јавне набавке. 

 

Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово 

попуњавање 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

4) 8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је 

приликом сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико 

јесте ималац права на нечему што је у вези  са испуњењем обавеза по овом 

уговору, а у складу са прописима којима се уређује интелектуална својина). 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   

               (потпис овлашћеног лица) 
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5) МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Закључен између: 

 

1. Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр. 110, ПИБ 100291007, матични број 17354043 коју 

заступа директор Др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

2. _______________________________________________________________

__, ПИБ _______________, матични број ___________________, које 

заступа директор _____________________________, (у даљем тексту: 

Извођач) 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

 Да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности МЈН 

07/16, чији је предмет набавка молерских радова на поправци оштећења 

и обнављању боје на зидовима унутар пословног простора Грађевинске 

дирекције Србије, као и отклањање корозије ради заштите металне 

ограде око приступног платоа на пословном простору Наручиоца и 

обнова боје као завршног заштитног слоја, на локацији Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр.110, Београд. 

 Да је у том поступку Извођач доставио понуду, која је по спроведеном 

поступку изабрана као најповољнија, Одлуком о додели уговора бр. 

______ од ______. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка молерских радова на поправци оштећења и 

обнављању боје на зидовима унутар пословног простора Грађевинске дирекције 

Србије, као и отклањање корозије ради заштите металне ограде око приступног 

платоа на пословном простору ГДС и обнова боје као завршног заштитног слоја, 

на локацији Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, у свему према Конкурсној 

документацији за јавну набавку МЈН 07/16 и понуди Понуђача, која је код 

Наручиоца заведена под бројем _________ од ________  године, а која је 

саставни део овог Уговора.  

 

Уговорну документацију чине следећа документа: 

- Уговор 

- Предмер  радова  и  предрачун  уз  Уговор  (коригован за рачунске 

грешке) 

- Део 1 Конкурсне документације 

- Део 2. Конкурсне документације 

- Друга документација оверена од стране Наручиоца и/или Извођача 
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Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они 

допуњују и модификују. 

 

ОСНОВНА ОДРЕДБА  

Члан 2. 

 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са својом радном снагом и 

материјалом, изведе молерско-фарбарске радове на поправци оштећења и 

обнављању боје на зидовима унутар пословног простора Грађевинске дирекције 

Србије, као и отклањање корозије ради заштите металне ограде око приступног 

платоа на пословном простору ГДС и обнова боје као завршног заштитног слоја, 

на локацији Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд, као и остале 

припремне и пратеће радове наведене у Конкурсној документацији за јавну 

набавку МЈН 07/16, а у свему  сагласно тој Конкурсној документацији и својој 

понуди.    

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 3. 

 

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, односно 

Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 07/16, а у утврђеном року из 

члана 9. овог уговора, а према законима, прописима, стандардима и 

нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са правилима струке.  

 

Члан 4. 

 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве штете за Наручиоца 

или трећа лица услед неадекватног извођења радова, Извођач ће о свом трошку 

отклонити насталу штету на такав начин да изведени радови приликом 

примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора и 

Конкурсне документације за МЈН 07/16. 

 

Члан 5. 

 

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току 

извођења  радова, у складу са прописима и стандардима. 

 

Извођач се обавезује да приликом извођења радова у свему поступа и користи 

материјал према „Упутству за извођење молерско-фарбарских радова у 

пословном простору ГДС и платоу испред пословног простора“ из Дела 2 

Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 07/16. 

 

Извођач се обавезује  да уредно води грађевински дневник и  грађевинску књигу 

за изведене радове. који морају бити редовно потписивани од  надзорног органа 

и одговорног руководиоца радова именованог од стране Извођача. 

 

Извођач је у обавези да учествује у коначном обрачуну и примопредаји радова. 
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Извођач је обавезан да предузме све прописане мере безбедности и здравља на 

раду. 

 

Извођач је обавезан да о свом трошку обезбеди радну снагу за премештање 

кутија и намештаја пре отпочињања радова у тим просторијама. Како приликом 

померања намештаја може доћи до оштећења истог или до оштећења на 

инсталацијама, извођач је дужан да у року не дужем од 24 сата обезбеди 

стручна лица и о свом трошку изврши поправку, односно отклони настало 

оштећење. Уколико Извођач радова не изврши поправку у датом року, 

Наручилац радова задржава право да на терет Извођача радова ангажује друго 

лице за ту поправку, а на рачун и трошак Извођача радова. 

 

Извођач се обавезује да  свакодневно, почев од дана увођења у посао, па до 

завршетка извођења радова ангажује ______________ (уписује се број радника 

ангажованих радника) који обављају молерско-фарбарске радове и додатну 

помоћну радну снагу за обављање послова сагласно овом уговору. 

 

Извођач се обавезује да врши померање намештаја Наручиоца у просторијама у 

којима се изводе радови, као и враћање тог намештаја на место где се претходно 

налазио, као и чишћење сваког простора и по потреби намештаја Наручиоца, 

одмах после завршетка рада у том простору. 

Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 

Надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала, те да по тим 

примедбама отклони о свом трошку недостатке или пропусте које је Надзор 

евидентирао кроз грађевински дневник. 

 

Извођач је обавезан и: 

 

- да поднесе Наручиоцу писани захтев за примопредају изведених радова, 

оверен од стране надзора, са предлогом окончане ситуације; 

- да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају 

изведених радова, у року који одреди Комисија; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за примопредају 

уколико се утврде неправилности и недостаци: 

- да осигура код осигурајавућег друштва сва лица која изводе све радове 

по овом уговору и о томе пружи доказ наручиоцу ; 

- да у складу са овим уговором отклони све недостатке који  се евентуално 

појаве у гарантном периоду. 

 

Извођач се обавезује да овај уговор испуни савесно, према правилима струке и 

са пажњом доброг привредника, водећи рачуна да наручиоцу не нанесе штету и 

што мање га омета у редовном процесу рада, уз динамику посла на коју је 

сагласност дао Наручилац.  

 

У случају да Извођач радова  чињењем или нечињењем, приликом извршења 

својих уговорних обавеза  и активности нанесе Наручиоцу или трећим лицима 

штету, дужан је да исту надокнади у стварном износу. 

 

Извођач својим потписом на овом уговору потврђује је добио све информације 

које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу сачињавања 
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понуде, ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да 

утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 6. 

 

Наручилац је обавезан да испразни ормане са документацијом и спакује их у 

кутије чиме би се омогућило померање ормана приликом бојења зидова и 

плафона, као и да склони на безбедно место покретну опрему (телефоне, 

компјутере, штампаче и слично). 

 

Наручилац се обавезује да врши стручни надзор над извођењем свих радова који 

су предмет овог уговора. 

 

Наручилац се обавезује да врши плаћања Извођачу сагласно одредбама овог 

уговора. 

 

Наручилац се обавезује да Извођачу изда Потврду о завршетку радова, након 

обостраног потписивања Записника о примопредаји радова и коначног 

обрачуна. 

 

ЦЕНА 

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за потребе набавке молерских 

радова на поправци оштећења и обнављању боје на зидовима унутар пословног 

простора Грађевинске дирекције Србије, као и отклањања корозије ради 

заштите металне ограде око приступног платоа на пословном простору 

Наручиоца  и обнове боје као завршног заштитног слоја, на локацији Булевар 

Арсенија Чарнојевића бр. 110, Београд,  по овом уговору износи: 

              

____________________ динара без пореза на додату вредност 

 

(Словима: __________________________________________________________) 

 

Односно 

 

_______________________  динара са порезом на додату вредност 

 

(Словима: __________________________________________________________) 

 

Цена обухвата: 

- све припремне и завршне радове; 

- монтажу и демонтажу опреме неопходну за Извршење посла; 

- транспорт до места уградњe; 

- вредност материјала; 

- испоруку и монтажу помоћног монтажног и потрошног материјала; 

- механизацију и сав потребан алат; 
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- радну снагу; 

- теренске додатке за раднике; 

- смештај, исхрану и превоз радника; 

- трошкове Банкарске гаранције, меница и осигурања запослених; 

- уклањање заосталог материјала, опреме и постројења који су коришћени 

при извршењу посла; 

- рад ноћу, недељом и празником; 

- спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине; 

- све остале активности дефинисане овом конкурсном документацијом и 

оне      које се посебно не наводе али су неопходне за Извршење посла. 

 

Цена обухвата померање намештаја Наручиоца у просторијама у којима се 

изводе радови, као и враћање тог намештаја на место где се претходно налазио 

и чишћење сваког простора и по потреби намештаја Наручиоца, одмах после 

завршетка рада у том простору.  

 Цена обухвата и отклањање евентуалних  оштећења намештаја, ствари и 

опреме Наручиоца  или евентуалних  оштећења на инсталацијама, која су 

настала услед чињења или нечињења Извођача приликом извођења радова који 

су предмет овог уговора. 

Потписом овог уговора Извођач потврђује да је сагледао све  потребне 

релевантне елементе  за извођење радова по овом уговору, као и све друге 

елементе који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности 

радова уговорених овим уговором.  

 

Уговорена цена је фиксна и обухвата све трошкове Извођача проистекле из 

извршења овог уговора и иста се не може мењати ни по ком основу. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

                                                                 Члан 8. 

 

Плаћање уговорене цене  се врши путем авансне и окончане ситуације. 

 

Наручилац одобрава Извођачу радова аванс у износу од 20% од уговорене цене 

са ПДВ, односно ________________ динара, ради набавке материјала за 

извођење радова. 

 

Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извођач 

предаје Наручиоцу, у року од два (2) дана од потписивања Уговора. Након што 

Извођач достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса,  

Наручилац ће извршити преглед и оверу авансне ситуације и у року од три (3) 

дана извршити плаћање аванса Извођачу. Три (3) оверена примерка Авансне 

ситуације Наручилац враћа Извођачу путем надзорног органа, а један (1) оверен 

примерак предаје надзорном органу (Надзору). 

 

          Окончану ситуацију, урађену у свему према сачињеном коначном обрачуну, у 

шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља Надзору на 

преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених 



  Грађевинска дирекција Србије  25 oд 31                                                                       МЈН 07/16 

 

 

 

радова оверених од стране Извођача и Надзора, за позиције и/или групе радова 

које обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема 

окончане ситуације Надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити 

Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, 

евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане ситуације 

и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) оверен 

примерак дати Надзору. Наручилац ће своју обавезу плаћања по окончаној 

ситуацији извршити у року до пет (5) дана од дана када је Надзор извршио 

оверу исте, а по испостављању средства обезбеђења (меница за гарантни 

период), сагласно одредбама ове конкурсне документације.  

 

 

Наручилац ће извршити уплате на рачун Извођача _____________________ код 

________________________. 

 

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

                                                                Члан 9. 

 

Рок за завршетак предметних радова је 30 дана од дана увођења у посао, а који 

ће се констатовати евиденцијом у грађевинском дневнику. 

 

Продужење рока је могуће у случају непредвиђених услова око извршења 

уговорних обавеза, а на писмени захтев понуђача са на који је писмену 

сагласност дао Наручилац, искључиво из разлога који се сматрају вишом силом 

(временски услови и сл.) . 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

                                                                 Члан 10. 

 
Извршилац се обавезује да услед прекорачења рока завршетка радова из члана 
9. овог Уговора, или неизвршења радова,  плати Наручиоцу 5 промила (5 ‰) за 
сваки дан прекорачења рока од укупне уговорене цене, с тим да износ уговорне 
казне не може прећи износ од 10 процената (10%) укупне уговорене цене . 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

 

                                                                 Члан 11. 

 

Гарантни период за квалитет изведених радова је једна година и почиње да тече 

од дана примопредаје радова. 

 

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

који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу. 

 

У случају недостатака откривених у гарантном периоду, Наручилац се обавезује 

да писаним путем о томе извести Извођача у року од 5 дана од дана откривања 

недостатака. 

 

Извођач се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку 

отклони све недостатке, у року од  15 календарских дана од дана пријема 

писаног обавештења од стране Наручиоца . 
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Уколико Извођач не члана о свом трошку отклони све недостатке, у року од  15 

календарских дана од дана пријема писаног обавештења од стране Наручиоца, 

Наручилац  ће ангажовати треће лице за отклањање недостатака, а трошак 

ангажовања трећег лица намирити активирањем менице за гарантни период 

уговорене овим уговором. 

 

 

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ И КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ 

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

                                                               

 

                                                                 Члан 12. 

Примопредају изведених  радова извршиће комисија коју чине овлашћени  

представници Наручиоца,  Извођача и стручног надзора, о чему ће се сачинити 

записник. У наведеном Записнику о примопредаји и коначном обрачуну 

изведених радова се констатују количина, квалитет и цена изведених радова,  

каои све битне околности у вези извођења тих радова. 

 

Записник потписују  чланови Комисије и сви учесници у раду Комисије.  

 

Извођач на основу Записника о примопредаји и коначног обрачуна изведених 

радова испоставља окончану ситуацију, а по издавању Потврде о завршетку 

радова од стране Наручиоца. 

 

Уз окончану ситуацију обрачунава се и евентуално начињена штета кривицом 

Извођача  и тај се износ Извођачу одбија од коначног обрачуна. 

 

                                                     

СРЕДСТВА ОБАЗБЕЂЕЊА 

                                                                Члан 13. 

 

Извођач се обавезује да, у року од три дана од дана закључења овог уговора, 

Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса у висини 

од 20% од понуђене цене са ПДВ са  роком важења од 45 дана од дана 

закључења уговора. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави регистровану бланко меницу са 

меничним овлашћењем, за добро и квалитетно извршење посла, издату у складу 

са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Сл.Гласник РС“, број 56/2011 и 80/2015), у висини од 10% од 

уговорене цене без ПДВ, са роком важења који је 60 дана дужи од понуђеног 

рока за извршење уговорних обавеза,  а у року од три (3) дана по закључењу 

уговора. 

Извођач се обавезује да  у року од три дана од  дана издавања Потврде о 

завршетку радова, Наручиоцу достави  регистровану бланко меницу са 

меничним овлашћењем за гарантни период, издату у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Сл.Гласник РС“, број 56/2011 и 80/2015), у висини од 5% од понуђене цене без 
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ПДВ, са роком важења  од 1 године од дана издавања Потврде о завршетку 

радова. 

 

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  
 

Члан 14. 
 

Извођач је уз своју понуду доставио Наручиоцу Споразум заведен код Извођача  

бр. _________ од _________ године, којим се регулише  међусобни однос  

његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора, у свему 

сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 07/16 и Закону. 

 

Чланови Групе Понуђача су: 

 

1._________________________________________________ (назив и седиште) 

2._________________________________________________ (назив и седиште) 

3._________________________________________________ (назив и седиште) 

 

 

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 

 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и 

заступање групе понуђача у јавној набавци Наручиоца  МЈН 07/16 

_____________________________________ (име и презиме) 

 

 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање   овог уговора,  

_____________________________________ (име и презиме) 

 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу 

средства обезбеђења у складу са овим уговором 

_____________________________________(назив и седиште члана групе 

понуђача) 

 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну 

ситуацију, _________________________________________, 

 

да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача  

 

Рачун ______________. бр_______________________________ који се води код 

пословне банке_______________________________. 

 

Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за 

извршење свих обавеза преузетих овим уговором.  

 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће радове/услуге: 
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Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће радове/ услуге: 

 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће радове/услуге: 

 

 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је 

_________________________________ (назив и седиште). 

 

 

 

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извођач 

Група понуђача. 

 

ПОДИЗВРШИОЦИ 

Члан 15. 
Подизвршиоци су: 

 

1. _______________________________ (назив и седиште) 

2. _______________________________ (назив и седиште) 

3. _______________________________ (назив и седиште) 

Подизвршилац 1.  ___________________________ врши следеће услуге/радове, 

што износи %___: 

 

Подизвршилац 2.  ___________________________ врши следеће услуге/радове, 

што износи %___: 

 

Подизвршилац 3.  ___________________________ врши следеће услуге/радове, 

што износи %___: 

 

 

Проценат вредности радова који је поверен подизвршиоцима износи укупно  

_______% укупне вредности радова. 

 

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне 

набавке Извођач поверио подизвршиоцима. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16.  

 
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над 
Извођачем  покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако 
Извођач пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној 
форми или ако је Извођач: 

 одустао од Уговора, 

 без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава 

напредовање радова  и, након истека п ет  (5) дана од дана добијања 
писаног упозорења Наручиоца; 

 не користи уплаћени аванс у складу са одредбама овог уговора; 

 упркос упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
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спроводе активности  и радове у складу са Конкурсном 

документацијом за МЈН 07/16, или стално или свесно занемарује да 
извршава своје обавезе; 

 пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или 

надзорног органа да отклони уочени недостатак што утиче на 
правилно извођење радова и рок извођења; 

 без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

 пропустио да достави тражену Банкарску  гаранцију, менице  и/или 

осигурање, на начин и у роковима како је то дефинисано овим 

уговором; 

 својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране 

надзорног органа, и других разлога предвиђених Законом о 
облигационим односима, другим прописима којима је регулисана 

предметна материја и Конкурсном документацијом за јавну набавку 
МЈН 07/16. 

 
Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од 

наведених разлога у овом члану, Извођач радова нема право да потражује 

било какав вид накнаде штете од Наручиоца. 

 
Наручилац је дужан да обавести Извођача  радова о својој намери да 

раскине уговор у писаној форми, а из разлога предвиђених овим уговором, 

Конкурсном документацијом за МЈН 07/16, Законом о облигационим 

односима и другим прописима којим је регулисана предметна материја. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

       Члан 17. 

 

Уговорне стране ће споразумно решавати сва евентуална спорна питања у 

тумачењу и примени овог уговора, преко својих овлашћених представника, а у 

супротном спорове који настану из овог уговора решаваће Привредни суд у 

Београду. 

       

За све што није предвиђено овим уговором примењују се Конкурсна 

документација за МЈН 07/16, Закон о облигационим односима и други прописи 

којима је регулисана материја која је предмет овог уговора. 

       

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, вршиће се споразумно и у 

писаној форми закључењем анекса уговора. 

        

Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

 

Овај уговор сачињен је и потписан у 4 (четири) истоветна и оригинална 

примерака, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна. 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

Овлашћено лице Директор 

 

________________________ 

 

 

_________________________ 

Др Небојша Шурлан 
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6) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности МЈН 07/16 Наручиоца 

Грађевинске дирекције Србије д.о.о, Београд, чији је предмет набавка металних 

магацинских полица од поцинкованог лима за складиштење архивске грађе и 

остале документације предузећа, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
             (потпис овлашћеног лица) 
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                                       7) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  

 

 

Контакт особе Наручиоца је Предраг Милијановић тел. 064/815-3015. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

 

ЗА УСТУПАЊЕ ИЗВОЂЕЊА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИХ РАДОВА  

У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГДС И ПЛАТОУ  

ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
У свакој позицији ових техничких спецификација послова, уколико није другачије 

написано, обухваћени су:  

 

- сви припремни и завршни радови; 

- монтажа и демонтажа опреме неопходне за Извршење посла; 

- набавка; 

- транспорт до места уградњe; 

- вредност материјала; 

- монтажа и уградњa; 

- испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала; 

- механизација и сав потребан алат; 

- радна снага; 

- теренски додаци за раднике; 

- смештај, исхрана и превоз радника; 

- гаранције и осигурања; 

- уклањање заосталог материјала, опреме и постројења који су коришћени при 

Извршењу посла; 

- рад ноћу, недељом и празником; 

- спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине; 

- све остале активности дефинисане овом Тендерском документацијом и оне које се 

посебно не наводе али су неопходне за Извршење посла. 

 

 

 

Извршилац се пре нуђења упознао са условима ове Комкурсне документације, локацијом, 

свим неопходним информацијама потребним за Извршење посла и начином плаћања 

дефинисаним овом Конкурсном документацијом. 

Обавеза Извршиоца је да све радове и опрему уграђује строго према Техничкој 

документацији, препорукама произвођача, важећој законској регулативи, прописима и 

стандардима којима се уређује ова област. 
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УПУТСТВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИХ РАДОВА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГДС 

И ПЛАТОУ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

Пословни простор ГДС је завршен и усељен у лето 2011-те године, па је потребно је извршити 

отклањање насталих оштећења и освежити боју на зидовима и плафонима просторија. Исто тако 

на платоу испред пословног простора ГДС је протоком времена дошло до појаве корозије и 

промене боје на металним елементима ограде и пирамидaлних лантерни изнад гаражног простора, 

па је неопходно отклонити корозију са њих, заштитити их од даљег кородирања и префарбати 

синтетичким лаком у одговарајућем тону - RAL 3020. 

Приликом изградње пословног простора, молерски радови (бојење зидова и плафона) су изведени 

са дисперзионом бојом произвођача VITEX у тоновима изабраним из њихове тон карте. Извођач 

радова ће бојење зидова извршити бојом која ће квалитетом и тоном одговарати постојећим 

бојама. Наручилац располаже шифрама коришћених тонова из тон карте произвођача боје која је 

употребљена приликом изградње. 

Радови ће се изводити у простору који је опремљен намештајем и опремом. Наручилац је обавезан 

да испразни ормане са документацијом и спакује их у кутије чиме би се омогућило померање 

ормана приликом бојења зидова и плафона, као и да склони на безбедно место покретну опрему 

(телефоне, компјутере, штампаче и слично). Извођач је обавезан да о свом трошку обезбеди 

физичке раднике за премештање кутија и намештаја пре отпочињања радова у тим просторијама. 

Како приликом померања намештаја може доћи до оштећења истог или до оштећења на 

инсталацијама, извођач је дужан да у року не дужем од 24 сата обезбеди стручна лица и о свом 

трошку изврши поправку, односно отклони настало оштећење. 

Молерски радови у пословном простору ће се одвијати паралелно са обављањем пословне 

делатности ГДС, што значи да је неопходно брижљиво испланирати све активности на извођењу 

радова, јасним и обострано усаглашеним и усвојеним планом активности - динамиком извођења 

радова. План ће се дневно пратити а проверавати и ажурирати на недељном нивоу. Приликом 

планирања извођења радова треба имати у виду да на свакој од две целине пословног простора 

постоје поред главних још једна помоћна врата, чиме се омогућава да се рад планира у условно 

речено ''половини'' сваке од целина што омогућава лакшу реализацију посла. Наручилац ће 

извођачу обезбедити на нивоу гаражног простора једну гаражу за приручни магацин за чување 

материјала и опреме.  

Бојење браварије које се изводи напољу на платоу испред пословног простора ГДС, треба да се 

планирају и изводе нарочито имајући у виду временске услове и захтеве из техничких листова 

произвиђача материјала. Зато треба предвидети и помоћне лаке конструкције којима ће да се 

штите тек обрађени делови браварије ради засењивања и заштите од превисоке температуре током 

извођења реадова и заштите тек офарбаних површина од могуће кише. Приликом бојења ограде на 

жардињерама, неопходно је сачувати постојеће биљке а за трајно уклањање или делимично 

орезивање уколико је неопходно затражити сагласност наручиоца. 
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ТЕНДЕР

Блок 29, Булевар Арсенија Чарнојевића 110, 

11070  Нови Београд 

МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ                 

Овим предмером обухваћени су молерски радови на поправци 

оштећења и обнављању  боје на зидовима унутар пословног 

простора Грађевинске дирекције Србије након пет година од 

усељења и коришћења просторија, као и на отклањању корозије 

ради заштите  металне ограде око приступног платоа пословном 

простору ГДС и обнови боје као завршног заштитног слоја.

Зидови у пословном простору су:                                                       - 

армирано бетонски носећи                                                                - 

фасадни од опекарских блокова - малерисани                                - 

преградни од пунеопеке д =12 цм - малтерисани                          - 

облоге око челичних носећоих стубова од гипсаних Кнауф плоча 

на подконструкцији

Плафони су од гипсаних Кнауф плоча. Изнад улазног дела 

уунутар канцеларија урађена је каскада у плафону ради смештаја 

уређаја за хлађење ваздуха у летњим месецима и алиминијумске 

жалузине на одговарајућим местима.

Површине зидова у канцеларијском простору су бојене у пет 

различитих тонова са плафоном у белој боји, као и простор 

холова и комуникација у нешто другачијој комбинацији боја.

Оно о чему нарочито треба водити рачуна при извођењу 

молерских радова је то, да се на деловима површина унутрашњих 

зидова који су истакнути од остале површине за око 2-3 цм и иду 

до висине од 210 цм од пода, налазе уграђене цеви са водом за 

грејање и хлађење простора, као и на свим парапетима испод 

прозора у фасадниим зидовима обложене посебним термо 

малтером. Важно је избећи било какво бушење тих површина да 

би се избегло оштећење уграђене инсталације.

Као је канцеларијски простор опремљен намештајем и опремом 

обавеза извођача радова је да се изврши њихова пажљива 

заштита, као и унутрашње и фасадне столарије, подова, светиљки, 

као и да се маске прекидача и утчница демонтирају а фиксне 

команде термоинсталација и ПП инсталације и уграђени електро-

ормани заштите креп тракама и фолијом.

1. Поправке ситних оштећења дисперзивним китом, импрегнирње 

дисперзивним везивом поправљених површина  и бојење зидова 

дисперзивном бојом у тону адекватном постојећем.

Обрачун по м2 ј.мере количина јединична цена укупно за поз.

м2 4,256.00
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2. Поправке ситних оштећења дисперзивним китом, импрегнирње 

дисперзивним везивом поправљених површина  и бојење 

површина израђених од гипсаних Кнауф плоча (плафона и 

зидова) дисперзивном бојом у тону адекватном постојећем.

Обрачун по м2

м2 1,844.76

3. Санација пукотина у зидовима од опекарских елемената 

На местима где су се појавиле пукотине у зидовима од опеке или 

блока, шпахтлом из оба правца под углом направити рез и благо 

раширити пукотину и нанети из картуше дуж пукотине Tekasyl 

acryl rogh или други материјал сличних карактеристика на начин 

одређен у свему према техничком упутству.

Преко обрађене поврршине нанети подлогу за дисперзивну боју

Обрачун по дужном метру, м'

м' 42.00

4. Санација пукотина на гипсаним Кнауф плочама (облогама 

челичних стубова) и спојевима гипсаних плоча са зидом (другим 

материјалом) 

Поправку извршитиса утапањем бандаж траке у лепак, након 

сушења фино изравнати дипрзивним китом, а потом преко 

саниране површине нанети подлогу  за дисперзивне боје.

Обрачун по дужном метру, м'

м' 90.00

5. Заштита намештаја и опреме, подова, врата и прозора током 

извођења радова.

Обрачун паушално

пауш. 1.00

6. Бојење браварских елемената - ограда на платоу испред 

пословног простора ГДС, израђених од челичних профила и 

грфоване мреже, са претходним уклањањем корозије, заштите 

очишћене површине основном бојом у два премаза, а затим 

наношењем два премаза боје у тону РАЛ 3020.

обрачун по м'

Метална ограда на зиду жардињера на нивоу високог приземља. 

Носећа конструкција ограде израђана је од челичних профила "У" 

80 мм, анкерованих за бетонски зид жардињере, анкер плочицама 

90/60 мм. Испуна горњег дела ограде у висини од 500 мм, 

изведена је од челичне мреже д=3 мм, квадратног растера 50/50 

мм, у раму од кутијастих профила 20/20 мм, укупне висине 25 цм. 

Секундарни рам заварен је за главни преко дистанцера 20/20 мм, 

дужине 30 мм. Рукохват ограде израђенје од профила "У" 80 мм, 

заварен за носећу конструкцију ограде.

6.1. са мрежицом 25 цм, visina 60cm м2 97.74

6.2. стубови од "U " профила 80mm, висине 50цм м1 40.00
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Грађевинска дирекција Србије     

Метална ограда на платоу високог приземља, висине 110 цм. 

Носећа конструкција ограде, стубови и рукохвати ограде израђени 

су од челичних профила "У" 80 мм, окренутих у поље, 

анкерованих за армирано-бетонску међуспратну конструкцију. 

Испуна челичне мреже д=3 мм, квадратног растера 50/50 мм, у 

раму од кутијастих профила 20/20 мм, укупне висине 87 цм, 

заварени су за носећу конструкцију преко дистанцера 30 мм.

6.3. са мрежицом 87 цм, висина ограде 110цм м2 80.77

7. Бојење металних просторних лантерни на платоу високог

приземља. Челичну конструкцију очистити хемијским и

абразивним средствима од корозије на местима где се појавила,

темељно очистити од нечистоћа, а затим премазати

антикорозивном основном бојом два пута , и квалитетним емајл

лаком два пута. База лантерне квадратног облика димензија

1800/1800/200 мм,израђена је од хладно вучених кутијастих

профила 50/50/5 мм, обложена монтажно демонтажним

жалузинама од челичног лима д=1 мм,са уграђеном унутрашњом

мрежицом против инсеката од нерђајуће челичне жице са окцима

3/3 мм. Конструкција пирамидалног дела лантерне висине х=3600

мм, израђена је од челичних "Т" профила 60/40/4 мм, за које је са

унутрашње стране заварен "Л" профил 30/30/3 мм. Између

профила конструкција је покривена облогом од Лексана дебљине

д=6 мм. При врху лантерне уграђене су фиксне жалузине од црног

лима д=1 мм, са мрежицом против инсеката. По обиму базе

пирамиде монтиран је опшивни- покривни лим преко бетонског

назидка на коме се носи, развијене ширине лима 38 цм.

Обрачун по комаду пирамиде ком. 8.00

8. Завршно чишћење просторија Пауш.

УКУПНО МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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