
 

 

  

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „Стари град“ 

11000  Београд, Високог Стевана 37  

Број набавке:  2.3.1/20 

Датум: 13.11.2020 

 

На основу одредби члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 91/19, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о спровођењу поступка набавке радова, дел. бр. 897 од 

29.10.2020. године, Електротехничка школа  „ Стари град“ из Београда, на основу указане потребе  

доставља 

ПОНОВНИ ПОЗИВ 

за подношење понуда за набавку радова 

                     – Текуће одржавање фасаде на објекту Електротехничке школе           

                                                    „Стари град“ спратности П+4 

 

Н бр. 2.3.1/20 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 18.11.2020.Г. ДО 12;00 ЧАСОВА 

 

 

I – ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

1. Назив наручиоца: Електротехничка школа  „Стари град“. 

 

2. Адреса: Високог Стаевана 37, 11000 Београд. 

 

3. Врста наручиоца: Просвета. 

 

4. Интернет страница: www.etsstarigrad.edu.rs 

 

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

 

1. Врста поступка набавке: Набавка по чл. 27. став 1. тачка 1) Закона. 

2.  Опис предмета набавке: Набавка радова - Текуће одржавање фасаде на објекту 

Електротехничке школе „Стари град“ спратности П+4 

 

3. Ознака и назив из општег речника набавки: 45454100-5 – радови на обнови . 

 

4. Контакт лице: 

 

✓ Миланка Цвитковић, 

❖ Мејл: etsstarigrad@sezampro.rs 

 

III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

                         

Опис радова: 

   

 

Предвиђеним грађевинским и занатским радовима обухваћена је санација  дела бочног 

фасадног зида, ка Панчићевој улици, као и његова завршна површинска обрада. 

http://www.etsstarigrad.edu.rs/
mailto:etsstarigrad@sezampro.rs
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Предвиђени грађевински и занатски радови подразумевају: 

• монтажа и демонтажа цевасте скеле за извођење радова на предметном делу фасаде 

са заштитом отвора ПВЦ фолијом. 

• припрема и обезбеђење градилишне депоније и дневне градилишне депоније у дворишту 

зграде 

• потпуно обијање малтера са предметног фасадног зида као и санирање пукотина и 

оштећења на зиду 

• израда фасадне облоге на предметном фасадном зиду са свим потребним слојевима 

наведем Предмером и предрачуном и приложеним детаљем 

• дневно и коначно изношење и одвожење шута и отпада, уклањање скеле, градилишне 

депоније, довођење простора дворишта у претходно стање са уређењем травњака, 

прање прозора и коришћених комуникација унутар зграде 

За извођење предметних радова, неопходна је монтажа скеле. Предмером и предрачуном је 

предвиђена скела од челичних цеви и дрвених плоча/фосни. Од извођача се захтева да скела 

буде монтирана у скаладу са Закон о БЗР-у и одговарајућом уредбом. Такође, приликом 

извођења предметних радова неопходно је испоштовати све безбедосне процедуре 

предвиђене Законом. 

 

Извођач је обавезан да све радове на санацији предметне фасаде изведе квалитетно са 

стручном и квалификованом радном снагом и првокласним материјалима. Описима радова 

предвиђени су добављачи/произвођачи за поједине материјале, али извођач може предложити 

и применити друге адекватне првокласне замене уз сагласност надзорног органа 

констатовану дневником. 

Све штете на објекту или имовини, које својом кривицом изазове од отварања до завршетка 

радова, као и оштећења која нису констатована као постојећа пре почетка радова, извођач је 

дужан да отклони, односно надокнади о сопственом трошку. 

 

  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И КОЛИЧИНЕ 

 

 

Р

Б 

ОПИС 
ПОЗИЦИЈ

Е 

Ј.
М. 

КОЛ. ЦЕ
НА 
(ди

н.) 

ИЗНО
С 
(дин.) 

 

1. 

 

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у 

свему по важећим Закону о БЗР и одговарајућој уредби. Скела 

мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно 

уземљена. На сваких 2,00m висине поставити радне платформе од 

фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". 

Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. 

Користи се за све време трајања радова. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова вертикалне пројекције 

монтиране скеле) 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

130 

  

2. Обијање кречног малтера са фасадних зидова. Обити малтер и 

кламфама очистити спојнице. Површине опека очистити челичним 

леткамаи опрати зидове водом. Шут прикупити, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова обијене површине, 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

110 
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отвори се одбијају) 

3. Дерсовање зидова од опеке у продужном малтеру. Пре почетка 

дерсовања зидови морају бити чисти и отпрашени. Санација 

оштећења и удубљења фасадног зида продужним малтером. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова зидова, отвори се 

одбијају) 

 

 

m
2 

 

 

30 

  

4. Малтерисање првог слоја фасаде малтером на бази креча и 

екопуцолана типа MAPEI - ANTIQUE INTONACO NHL или неким 

другим производом одговарајућих карактеристика . Максимална 

гранулација агрегата 1,4mm. Водити рачуна да се спојнице не 

испуне. Слој основног малтера израдити у дебљини минимално 

10mm. Други слој справити са малтером на бази креча и 

екопуцулана типа MAPEI - ANTIQUE FC GROSSO или неким 

другим производом одговарајућих карактеристика. Максимална 

гранулација агрегата 700µm. Слој исушујућег малтера израдити у 

дебљини од 3mm. Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не 

дође до брзог сушења и "прегоревања". 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова малтерисане 

површине) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 
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5. Израда завршног слоја фасаде средством MAPEI SILANCOLOR 

PAINT паропропусном, водоодбојном, силоксанском бојом 

отпорном на агресивне утицаје, за наношење на унутрашњим и 

спољашњим површинама, односно производом другог 

произвођача са одговарајућим карактеристикама. Пре наношења 

завршног фасадног слоја, на облогу нанети MAPEI SILANCOLOR 

PRIMER паропропусни, силоксански основни премаз, са глатким 

завршним изгледом, односно основни силиконски премаз другог 

произвођача одговарајућих карактеристика. Након сушења нанети 

други слој са размаком за сушење од најмање 24 сата. Фасадне 

површине морају бити потпуне суве пре бојења. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова фасаде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

  

 

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  

И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 

 

 

I - ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ  

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 
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 - Правни основ:  

 

Члан 111. став 1. тач. 1) - Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне 

набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од 

претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није 

правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране 

учешћа у поступку јавне набавке, за: 

 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 

удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са 

јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног 

положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело 

давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита 

и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело 

пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење 

терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и 

кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, 

кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 

ропском односу. 

 

 

1.2. Порези и доприноси 

 

 - Правни основ:  

 

Члан 111. став 1. тач. 2)- Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне 

набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 

социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 

прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 

 

 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

 

 - Правни основ:  

 

Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне 

набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека 

рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне 

средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 

уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 

међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. 

 

1.4. Сукоб интереса 

 

 - Правни основ:  

 

Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне 

набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се 

отклони другим мерама. 

 

 

1.5. Непримерен утицај на поступак 
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 - Правни основ:  

 

Члан 111. став 1. тач. 5)- Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне 

набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 

предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 

уговора. 

 

 

II – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

Право на учешће у поступку предметне  набавке има понуђач који испуњава следеће услове: 

 

2.1. У погледу стручног капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, 

односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажовано:  

минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са једном од важећих лиценци 

бр.400,401,410,  411 или 412 издату од стране Инжењерске коморе Р.Србије; 

 

Доказ: 

 

• Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 3 

 

 

 

 

 

 

V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

 

5.1. – Начин и рок подношења понуде  

  

 Понуде доставити лично или путем поште у затвореној коверти на адресу: 

 

             Електротехничка школа «Стари град» Београд, Високог Стевана бр.37 са назнаком на    

           коверти :«НЕ ОТВАРАЈ“Понуда за јавну набавку радова – Радови на текућем  

           одржавању фасаде на објекту Електротехничке школе „Стари град“ спратнсти П+4   

          Н бр. 2.3.1/20 ,  и навођењем назива и адресе понуђача и података за контакт. 

✓  

 

Рок за подношење понуда је до18.11.2020. године до 12.00 часова. Благовременим ће се 

сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. 

Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити 

разматране. 

 

5.2. – Критеријум за доделу уговора 

 

✓ Економски најповољнија понуда - цена. 

 

- У случају да применом резервног критерујума, наручилац не може да донесе одлуку и додели 

уговора, предност ће имати понуђач који понуди дужи гарантни рок.  
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           У случају да применом ни овог резервног критеријума наручилац не може да     

           донесе одлуку о додели уговора, предност ће имати понуда оног понуђача која је  

           раније примљена код наручиоца. 

 

       5.3. – Рок важења понуде  

 

✓ Не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од истека рока за  подношење понуда.  

 

5.4. – Начин и рок плаћања 

 

✓ У року до 45 (четрдесет) дана од дана извршене услуге и испостављене фактуре. 

 

5.5. – Рок за доношење одлуке o додели уговора 

 

✓ 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење понуда. 

 

5.6. – Садржај понуде 

 

 Понуда мора да садржи: 

✓ Податке о понуђачу - Образац бр. 1 

✓ Образац понуде са специфиацијом радова ,количинама и ценама - Образац бр. 2 

✓ Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 3 

✓ Модел уговора - Образац бр. 4 

 

 

Позив за подношење понуда  са пратећом документацијом за набавку радова – Текуће 

одржавање фасаде на објекту Електротехничке школе „Стари град“ спратности П+4 се 

може преузети са интернет старнице : www.etsstarigrad.edu.rs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – ОБРАСЦИ  

 

 

Образац бр. 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште:  

http://www.etsstarigrad.edu.rs/
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Улица и број: 
 

 

Матични број: 
 

 

ПИБ: 
 

 

 

Текући рачун и назив банке: 

 

 

 

Контакт особа: име и презиме, 

телефон, e-mail: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 

 

 

 

Образац бр. 2 

 

      ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА И КОЛИЧИНАМА 

 За набавку Н.бр 2.3.1/20- Радова на текућем одржавању фасаде на објекту Електротехничке 

школе „Стари град“ спратности П+4 

 

 

Р

Б 

ОПИС 
ПОЗИЦИЈ

Е 

Ј.
М. 

КОЛ. ЦЕН
А 
(дин.

) 

ИЗНО
С 
(дин.) 

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у 

свему по важећим Закону о БЗР и одговарајућој уредби. Скела 

мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно 

уземљена. На сваких 2,00m висине поставити радне платформе од 

фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". 

Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. 

Користи се за све време трајања радова. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова вертикалне пројекције 

монтиране скеле) 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

130 

  

2. Обијање кречног малтера са фасадних зидова. Обити малтер и 

кламфама очистити спојнице. Површине опека очистити челичним 

леткамаи опрати зидове водом. Шут прикупити, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова обијене површине, 

отвори се одбијају) 

 

 

 

 

m

2 

 

 

 

 

110 

 
 

3. Дерсовање зидова од опеке у продужном малтеру. Пре почетка 

дерсовања зидови морају бити чисти и отпрашени. Санација 

оштећења и удубљења фасадног зида продужним малтером. 

 

 

 

m
2 

 

 

30 
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(Обрачун по m2 комплетно изведених радова зидова, отвори се 

одбијају) 

4. Малтерисање првог слоја фасаде малтером на бази креча и 

екопуцолана типа MAPEI - ANTIQUE INTONACO NHL или неким 

другим производом одговарајућих карактеристика . Максимална 

гранулација агрегата 1,4mm. Водити рачуна да се спојнице не 

испуне. Слој основног малтера израдити у дебљини минимално 

10mm. Други слој справити са малтером на бази креча и 

екопуцулана типа MAPEI - ANTIQUE FC GROSSO или неким 

другим производом одговарајућих карактеристика. Максимална 

гранулација агрегата 700µm. Слој исушујућег малтера израдити у 

дебљини од 3mm. Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не 

дође до брзог сушења и "прегоревања". 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова малтерисане 

површине) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

  

5. Израда завршног слоја фасаде средством MAPEI SILANCOLOR 

PAINT паропропусном, водоодбојном, силоксанском бојом 

отпорном на агресивне утицаје, за наношење на унутрашњим и 

спољашњим површинама, односно производом другог 

произвођача са одговарајућим карактеристикама. Пре наношења 

завршног фасадног слоја, на облогу нанети MAPEI SILANCOLOR 

PRIMER паропропусни, силоксански основни премаз, са глатким 

завршним изгледом, односно основни силиконски премаз другог 

произвођача одговарајућих карактеристика. Након сушења нанети 

други слој са размаком за сушење од најмање 24 сата. Фасадне 

површине морају бити потпуне суве пре бојења. 

 

(Обрачун по m2 комплетно изведених радова фасаде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

  

УКУПНО: 

(без ПДВ-а) 

 

УКУПНО 

са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Понуда број _______ од _______ 2020. године. 

За набавку радова Н.бр 2.3.1/20 - Радова на текућем одржавању фасаде на објекту 

Електротехничке школе „Стари град“ спратности П+4 
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Место _____________                                                                                         Понуђач 

Датум _____________                                                                               __________________                                                 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 3                                      

 

КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА 

 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

           

У складу са чл. 118. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу, 

ИЗЈАВУ 

Опис предмета набавке: 

 Радови на текућем одржавању 

фасаде на објекту 

Електротехничке школе „Стари 

град“ спратности П+4 

Цена без ПДВ-а (дин.):  

Цена са ПДВ-ом (дин.):  

Рок извођења радова 

___________ дана од дана увођења у 

посао( а најдуже 20 календарских 

дана) 
          

Гарантни рок 

_________________________ година  

            (не краћи од 2 године) 
 

Рок и начин плаћања: 

У року до 45 (четрдесетпет) дана  
од дана испостављања исправне 
фактуре.  
 
 

Рок важења понуде: 

- не може бити краћи од 30 (тридесет) дана: 

-  

 ____ дана од дана истека рока за 

подношење понуде. 
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Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

набавке радова – Радови на текућем одржавању фасаде на објекту Електротехничке школе „Стари 

град“ спратности П+4, Н бр. 2.3.1/20, за потребе Електротехничке школе „Стари град“ из Београда, 

изјављује да не постоји основ за искључење понуђача из поступка набавке по чл. 111. Закона и да 

испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта из члана 117. Закона, и у складу са тим 

изјављује: 

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

 

2) Понуђач и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека 

рока за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом 

није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке, за:  

✓ кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 

дело удруживање ради вршења кривичних дела;  

✓ кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 

вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично 

дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично 

дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело 

преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично 

дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 

кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 

тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског 

односа и превоза лица у ропском односу;  

 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или му је 

обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање 

плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

4) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, није 

повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 

укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 

обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција 

које су наведене у Прилогу 8. Закона;  

5) Не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;  

6) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца 

или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта (понуђача), избора привредног субјекта (понуђача) или 

доделе уговора, односно издавања наруџбенице.  

7) Понуђач има ангажованог  једног дипломираног грађевинског инжењера који има једну од 

важећих лиценци бр.400,401,410, 411, или 412 издату од стране Инжењерске коморе 

Р.Србије.  

Место:_____________                                                                                 Понуђач: 
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Датум:_____________                                                                   _______________________                                                   

   Име и презиме, потпис 

Напомена:  

 

➢ Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да доставe на 

увид оригинале или оверене копије свих или појединих доказа.. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

 

 

 

 

Образац бр. 4 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Напомена: Модел уговора попунити и потписати! 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Упутство за попуњавање: Уговор се попуњава траженим подацима на празним цртама, 

потписује и оверава печатом. 
 

У Г О В О Р 

  
о јавној набавци радова- радови на текућем одржавању фасаде на објекту Електротехничке школе 

„Стари град“ спратности П+4   

 

Закључен између уговорних страна: 

 

Електротехничке школе „Стари град“, Високог Стевана 37, Београд, матични број: 07002980, 

ПИБ: 101514816, коју заступа директор Вујичић Ранка (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и  
____________________________________________, са седиштем у ________________, улица и број 

_________________________________________, ПИБ: ____________, матични број: 

________________, број рачуна: ____________________________________  
банка _________________________________, лице овлашћено за потписивање уговора  
___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).  
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):  
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) 
 

Члан 1.  
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. _________ од 

________2020. године, изабрао Даваоца услуга као најповољнијег понуђача за набавку радова - 

Радови на  текућем одржавању фасаде на објекту Електротехничке школе „ Стари град“ из Београда, 

по спроведеном поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, набавка бр. 

2.3.1/20. 

Предмет уговора 

Члан 2. 

 

 Извођење радова - Радови на текућем одржавању фасаде на објекту Електротехничке школе 

„Стари град“ спратнсти П+4 ,  Високог Стевана 37, Београд, по спецификацији радова коју је дао 

Наручилац и спецификацији Извођача радова из усвојене понуде. 

 Радове из претходног става Извођач радова ће извршити својим материјалом, средствима рада 

и радном снагом, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број: _______________ од  

_______________ године, која је саставни део овог Уговора.  

Рок извођења радова: 

Члан 3. 

 Извођач радова  је дужан да радове из чл. 1 изврши у року од _______ календарских дана 

почев од дана увођења у посао, с тим што се као дан увођења односно започињања послова узима дан 

отварања грађевинског дневника. 

Дан отварања грађевинског дневника одређује Наручилац уз претходно мишљење  Надзорног 

органа.  

Радове из члана 1. овог Уговора, Извођач радова је дужан да уради квалитетно према важећим 

стандардима и нормативима и својој понуди.  

                                                          

 

Обавезе извођача радова: 

Члан 4. 

 

Извођач се обавезује: 

-да отпочне са извођењем радова одмах након увођења у посао; 

-да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању иизградњи,сагласно важећим 

техничким прописима, стандардима и 

нормативима,као и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте 

-да  изврши радове  у свему према поднетој понуди 

-да решењем одреди одговорног извођача радова који има једну од важећих лиценци бр.400,401,410,  

411 или 412 издату од стране Инжењерске коморе Р.Србије; 

-да води грађевински дневник у два примерка и грађевинску књигу у складу са Правилником о 

садржини и начину вођења књиге инспекције,грађевинског дневника и грађевинске књиге 

(„Сл.гласник РС“ бр.22/2015),које по завршетку радова, потписане и оверене од овлашћених лица 

предаје Наручиоцу радова; 

-да се строго придржава мера заштите на раду; 

-организује градилиште на начин којим ће се обезбедити заштита лица и околине за све време 

извођења радова; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова; 

-да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 

-да о свом трошку обезбеди чување,заштиту и одржавање изведених радова до извршене 

примопредаје; 
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-да Наручиоцу и лицима одређеним за вршење стручног надзора омогући у свако доба несметано 

вршење надзора с правом приступа у просторије за ускладиштење материјала,као и контролу унетих 

података у грађевински дневник; 

-да поступа по примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да 

у том циљу,у зависности од конкретне ситуације о свом трошку изврши преправки; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов 

пријем; 

-да обезбеди присуство и учешће свог представника и представника подизвођача у раду комисије за 

примопредају радова изведених радова; 

-да отклони о свом трошку све недостатке по примедбама истакнутим у записнику комисије за пријем 

изведених радова и у примедбама лица које је вршило стручни надзор; 

-да након завршетка радова уклони преостали материјал и опрему-средстава за рад и очисти 

градилиште све  о свом трошку. 

За предузимање свих потребних мера у складу са Законом о безбедности на раду Извођач 

радова ће мере из претходног става предузети у складу са важећим прописима, стандардима и 

нормативима који регулишу ову област, о свом трошку.  

Обавезе Наручиоца – Инвеститора: 

Члан 5. 

 

 Наручилац - инвеститор је дужан да Извођачу радова за радове из члана 1. овог Уговора плати 

укупан износ од _________________________ динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 

_________________________ динара на текући рачун број: ____________________ код 

«________________ банке», са позивом на ПИБ ____________________, у року од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана пријема радова без рекламације и испостављања фактуре од стране Извођача радова. 

Рекламација на пријем радова одлаже плаћање по окончаној ситуацији све док се не отклоне 

примедбе дате у рекламацији. 

Наручилац сматра да су примедбе отклоњене када је у «Записнику о пријему радова после 

рекламације« забележено да је Извођач радова поступио по рекламацији. 

У цену из става 1. овог члана урачунати су и трошкови чишћења градилишта и одношења 

шута на Градску депонију. 

Извођач радова је дужан да Наручиоцу инвеститору достави окончану ситуацију по завршетку 

радова са износом утврђеним овим чланом ради прегледа изведених радова. 

Члан  6.  

 

Наручилац – инвеститор је дужан да обезбеди стручни надзор и контролу количине и квалитета 

употребљеног материјала над извођењем радова за све време док радови трају, за које послове ће 

наручилац закључити посебан уговор. 

Надзор над извођењем радова вршиће лице које одреди Наручилац у посебно спроведеном 

поступку. 

Извођач радова је дужан да лицу овлашћеном за надзор омогући несметано вршење ових 

послова у року за извршење овог Уговора. 

 

Члан 7. 

 

Наручилац може у току радова, у случају сумње и на предлог Надзорног органа да тражи да се 

изврши накнадна провера материјала од стране надлежне овлашћене институције, а Извођач радова је 

у обавези да омогући проверу материјала.  

Члан 8. 

 

Наручилац – инвеститор је дужан да обезбеди  координатора за безбедност и здравље на раду у фази 

извођења радова на текућем одржавању фасаде на објекту школе, за које послове ће наручилац 

закључити посебан уговор. 

Гаранција за извођење радова: 

Члан 9. 
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 Извођач радова даје гаранцију Наручиоцу – инвеститору за радове у трајању од __________ 

године рачунајући од дана пријема радова по одредбама овог уговора, у ком року је дужан да поступи 

по свакој рекламацији Наручиоца о свом трошку. 

 Гаранција је саставни део овог уговора. 

Члан 10. 

  

 Извођач радова је дужан да у гарантном року из члана 9. овог уговора поступи по свакој 

рекламацији Наручиоца у року од 3 дана почев од дана пријема рекламације. 

 Ако Извођач радова не отклони недостатке у наведеном року и не поступи по примедбама 

Наручиоца датим у рекламацији, Наручилац има право да ангажује другог извођача радова о трошку 

изабраног Извођача радова. 

   

                                                                           Пријем радова: 

            Члан 11. 

 

 Уговорне стране су сагласне да ће се као моменат извршења радова сматрати моменат пријема 

радова без рекламације, а ако је било рекламације моменат пријема једнак је моменту  «Записничког 

пријема радова којим се отклањају примедбе дате у рекламацији». 

Пријем радова врши комисија Наручиоца од три члана у чијем раду присуствује представник 

надзорног органа и представник Извођача радова. 

         Комисију из претходног става именује Наручилац и иста је дужна да састави записник о 

пријему радова. 

Члан 12. 

 

          Комисија  из члана 11. овог уговора може дати примедбе на извршене радове путем рекламације 

на испоруку и уградњу опреме, а Извођач радова је дужан да у року од 3 дана од дана пријема 

примедбе поступи по датим примедбама и отклони недостатке. 

Ако Извођач радова не поступи по примедбама комисије из претходног става овог члана, 

Наручилац има право да отклони недостатке о трошку Извођача радова. 

 

Члан 13. 

 

 Уговорне стране су сагласне да додатних и накнадних радова не сме бити без изричите 

претходне писмене сагланости Наручиоца-инвеститора. 

 О евентуалном постојању додатних и накнадних радова Извођач радова ће обавестити 

Наручиоца писменим путем уз приложене доказе који су састављени и потписани од стране 

Надзорног органа. 

          

Раскид уговора: 

Члан 14. 

 

 Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем или 

неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и  из свих разлога наведених 

одредбама овог уговора. 

 Отказни рок  за раскид овог уговора износи 30 дана и тече од дана када једна уговорна страна 

достави другој писмено обавештење о раскиду Уговора. 

 

Прелазне и завршне одредбе: 

Члан 15. 

 

На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора а нису овде поменуте, примениће се 

одредбе Закона о облигационим односима и других прописа који регулишу ову материју.  

 

Члан 16. 
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Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, а у супротном 

надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 17. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) 

примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                        НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                    Електротехничка школа          

 „Стари град“ 

___________________________                                       _______________________ 

        Име и презиме, потпис                                                      Име и презиме, потпис          

 

 
 
 
 


