
 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ  ШКОЛА МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ  

Београд, Здравка Челара 16  

Број:10/173 

Датум: 26.09.2019. године 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке Р-01/19  

Сходно члану 63.став 1.Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС број 124/12, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне 

набавке број Р-01/19 Замена дотрајале столарије – улазних врата у собама дома , у 

складу са појашњењем конкурсне документације заведеном под бројем 10/172 од 

26.09.2019.године и оглашене на порталу јавне набавке и интернет страници 

наручиоца 

1.На страни 18. конкурсне документације у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,под редним бројем 19.НАЧИН И РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  мења се и гласи: - 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње Наручиоца. У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста 

поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за 

заштиту права може се поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено 

примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења 

одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а 

предаје Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,00 

часова) или поштом са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. Приликом подношења захтева за 

заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у смислу члана 

156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 i 68/15). Као 

доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 124/12 и 68/15) прихватиће се: 1. Потврда о извршеној 

уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе: (1) да буде 

издата од стране банке и да садржи печат банке; Дом ученика средњих школа 

Милутин Миланковић Београд, Здравка Челара 16 Отворени поступак ЈН Р- 01/2019 

19/36 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се 

уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) 

позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне 

набавке (Р-01/2019) за коју се предметни захтев подноси; (7) сврха: такса за ЗЗП; 

назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; (8) корисник: Буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно 

назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) 

потпис овлашћеног лица банке; 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом 

овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1; 3.Потврда издата од стране 

Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена 

печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 

осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 

води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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



потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом.  

2.На страни 26. конкурсне документације у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под 

редним бројем 5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: РАДОВИ – Замена дотрајале 

столарије – улазних врата у собама дома, мења се и гласи: - Напомене: Образац 

понуде понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати образац понуде. Понуђену јединачну цену исказати на две 

децимале. 

3.На страни 36. конкурсне документације у делу XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ мења се и гласи, Напомена: Наручилац 

обилазак локација сматра неопходним ради правилног, квалитетног и потпуног 

припремања понуде, имајући у виду природу и предмет радова и специфичност самих 
објеката. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и представник Наручиоца. Неопходно је најавити долазак и 

договорити тачан термин обиласка и то писаним путем на е-маил: 

javnenabavke@pttdom.edu.rs. Обилазак локације могуће је извршити у периоду 

од 09.09. до 13.09.2019. године и то у периоду од 10.00 до 14.00 часова. 

 

У прилогу се доставља коригован НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА , ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ и ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ: 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 

лице. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца.  

 У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, 

садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права 

може се поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено примљене понуде 

код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели 

уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од  дана пријема 

одлуке. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,00 часова) 

или поштом са повратницом.  

 Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

 Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши 

уплату прописане таксе у смислу члана 156. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/12 i 68/15). Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 

1. тачка 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 68/15) 

прихватиће се: 

                        1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да 

садржи следеће елементе: 



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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да 

потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

 (6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно 

назначен број јавне набавке (Р-01/2019) за коју се предметни захтев подноси; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: Буџет Републике Србије; 

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

права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

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

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1; 

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 

за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Замена 

дотрајале столарије – улазних врата у собама дома , ЈН број Р-01/19.  

 

1) VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Замена 

дотрајале столарије – улазних врата у собама дома , ЈН број Р-01/19.  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача  



(ПИБ): 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача   (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 

3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 



 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

                                                                       

Име особе за контакт: 

 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 



 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ : РАДОВИ  – Замена дотрајале столарије – улазних 

врата у собама дома 

Ред. 

број 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

мере 
Кол.  

Једин. 

цена без 

пдв-а 

Укупно  

без пдв-а 

  А ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

1. 

Пажљива демонтажа пуних дрвених врата заједно са штоком површине до 2 квм. 

Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до великих оштећења шпалетни, 

посебно ка ходнику. Демонтирана врата склопити, ручно пренети, утоварити у 

камион и одвести на депонију или предати и ускладиштити код наручиоца радова. 

Обрачун се врши по 1 комаду 

1.1. први спрат ком 9   

1.2. други спрат ком 14   

1.3. трећи спрат ком 14   

1.4. четврти спрат ком 14   

 СУМА РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

  II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

1. 

Израда, окивање и монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 

2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице или одговарајуће, 

10типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и 

експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ 

ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се 

налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава 

је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком  или одговарајуће. 

1.1. први спрат ком 9   

1.2. други спрат ком 14   



 1.3. трећи спрат ком 14   

1.4. четврти спрат ком 14   

 СУМА ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

III ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала и израда шпалетни 

око уграђених врата са унутрашње стране 

соба продуженим малтером 1:2:6. 

Обрачун се врши по дужном метру. 

М 533.7 

  

2. 

Двоструко глетовање и бојење шпалетни 

око уграђених врата полудисперзивним 

бојама у тону по постојећим 

просторијама. Обрачун се врши по 1 

дужном метру. 

М 533.7 

  

 
СУМА ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА "А"-ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

I ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

  I 
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО  

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

 
 

 СУМА   

  Б ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

  I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

1 

Пажљива демонтажа пуних дрвених врата заједно са штоком површине до 2 квм. 

Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до великих оштећења шпалетни, 

посебно ка ходнику. Демонтирана врата склопити, ручно пренети, утоварити у 

камион и одвести на депонију или предати и ускладиштити код наручиоца радова. 

Обрачун се врши по 1 комад 

1.1. први спрат ком 10   

1.2. други спрат ком 13   

 СУМА РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

 

II 
ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     



 

1. 

Израда, окивање и монтажа једнокрилних против пожарних врата димензија 

2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице  или одговарајуће, 

типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и 

експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ 

ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се 

налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава 

је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком или одговарајуће. 

1.1. први спрат Ком 10   

1.2. други спрат Ком 13   

 СУМА ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

 

III 

 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

1 

Набавка материјала и израда шпалетни 

око уграђених врата са унутрашње 

стране соба продуженим малтером 

1:2:6. Обрачун се врши по 1 квм 

квм 132.4   

2 

Двоструко глетовање и бојење 

шпалетни око уграђених врата 

полудисперзивним бојама у тону по 

постојећим просторијама. Обрачун се 

врши по 1 квм 

квм 132.4   

 
СУМА ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА "Б"-ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

III 
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 
  

 СУМА   

Ц 
РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ "А" И 

"Б" 
  



 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А 

 

ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

 
 

Б 
ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

 
 

Ц 
РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
 

 УКУПНО  

 ПДВ 20 %  

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ  

 

 

Датум                    Понуђач 

      М. П.  

 

        ___________________                                             ________________________ 

  

 

 

Подизвођач                                                                 Подизвођач 

М. П.       М. П. 

 

   _________________________           _________________________ 

 

Напомене: Образац понуде понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и потписати образац понуде. Понуђену јединачну цену 

исказати на две децимале. 

 

 

 



 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

Изјављујем да је представник понуђача дана ________________. 2019.године, 

извршио обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне 

набавке бр.Р-01/19 и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације 

неопходне за припрему понуде.  

 

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и 

извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 

промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене 

понуђених јединичних цена. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     ––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

За Наручиоца: ____________________________             М.П.                

 

Напомена: Наручилац обилазак локација сматра неопходним ради правилног, 

квалитетног и потпуног припремања понуде, имајући у виду природу и предмет радова и 

специфичност самих објеката . Образац потписује овлашћени представник понуђача 

односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. Неопходно је 

најавити долазак и договорити тачан термин обиласка и то писаним путем на 

е-маил: javnenabavke@pttdom.edu.rs. Обилазак локације могуће је извршити у 

периоду од 09.09. до 13.09.2019. године и то у периоду од 10.00 до 14.00 часова. 

 

     

 



 

Наведена измена конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне 

документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца.  

С обзиром на то да је  измена конкурсне документације извршена осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок за подношење 

понуда. Јавно отварање понуда одржаће се 30.09.2019. године у 12,30 часова 

Место и време подношења понуда: 

 Рок за подношење понуда истиче 30.09.2019. године у 12,00 часова. Понуде се 

достављају на адресу: Дом  ученика средњих школа Милутин Миланковић Београд, 

Здравка Челара 16 

Време и место отварања понуда: 

 Отварање понуда одржаће се 30.09.2019. године у 12,30 часова у Дому  ученика 

средњих школа Милутин Миланковић Београд, Здравка Челара 16 

                                                                         

                                                                  Комисија наручиоца за јавну набавку Р -01/19 





 


