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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Подаци о Наручиоцу: 

 

 Основна школа  „Бошко Буха“;  

 Адреса: улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд; 

 https://www.boskobuha.edu.rs/; 

 e-mail: sekretar@boskobuha.edu.rs. 

 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у 

Отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке: радови – Адаптација и реконструкција простора 

некадашње угљаре. 

 

Редни број набавке: ОПЈН 02/22. 

 

Набавка није обликована по партијама, обзиром да је Наручилац 

констатово да није прикладно обликовати предмет јавне набавке у више 

партија. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавке – CPV:  

 

 Адаптација зграда, 45262700. 

 

Процењена вредност набавке: 5.500.000,00 динара. 

 

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 

уговора о јавној набавци. 

 

Особа за контакт:  

 

 Наташа Зејак, дипл. правник, секретар школе. 

 

Контакт e-mail:  

 

 sekretar@boskobuha.edu.rs. 

 

ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у Отвореном поступку јавне 

набавке радова, у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке, као и са прописима којим се уређује предметна 

област. 
 

https://www.boskobuha.edu.rs/
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Предметни радови се морају извести у складу са важећим законским 

прописима, нормативима и стандардима, чија је примена обавезна 

при извођењу ове врсте радова, према опису и количинама наведеним 

у Предмеру и прерачуну радова и према Пројекту: 
 

 зидарски радови; 

 гипсарски радови; 

 браварски радови; 

 електроинсталациони радови; 

 водоинсталатерски радови. 

 

Рок за извођење радова износи максимално 60 дана рачунајући од 

дана увођења извођача у посао.  

 

Сва заинтересована лица могу извршити, у пратњи овлашћеног лица 

Наручиоца, обилазак простора некадашње угљаре у објектау Основне 

школе „Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд и 

извршити увид у Пројектну документацију, како би се ближе упознали са 

предметом набавке и прикупили довољно информација за припрему 

прихватљиве понуде. 
 

Обилазак се може изршити од дана 03.10.2022. године до дана 

21.10.2022. године од 10:00 до 12:00 часова, са претходном пријавом  у 

секретаријату при доласку у школу. 

 

Обилазак и увид у пројектну документацију, могу извршити сва 

заинтересована лица, као овлашћени представници потенцијалних 

понуђача, која ће своја овлашћења предати овлашћеном лицу 

Наручиоца. Овлашћење мора бити сачињено на меморандуму, 

оверено печатом и са потписом одговорног лица. 
  
За предметне радове Наручилац има одобрење Одељења за 

грађевинске послове - Управе градске општине Звездара у Београду, за 

извођење радова на инвестиционом одржавању подрумске просторије 

нето површине 175,31м2 у оквиру зграде школе на кат.парц. 3389/2 КО 

Звездара, под ROP-ZVE-17450-ISAW-1/2022, интерни број VI: 351-933/2022, 

од дана 15.08.2022. године. 
 

Инвеститор ће осам дана пре почетка извођења радова поднети пријаву 

радова Одељењу за грађевинске послове - Управи градске општине 

Звездара у Београду.  

 

Наручилац задржава право да одустане од закључења уговора у случају 

да не добије сагласност Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја за закључење истог, односно у случају да се необезбеде 

новчана средства за реализацију предметног пројекта. 
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће плаћање извршити авансно у износу од 25%, а осталих 75% 

уговореног износа ће бити уплаћено у законском року од 45 

(четрдесетпет) дана од дана завршетка радова према Извештају 

комисије за примопредају радова. 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 

  

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ВРЕДНОСТ У ПОНУДИ 

 

Вредности у понуди исказати у динарима, са свим зависним 

трошковима које правни субјект - понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке. 

 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, 

доставља оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, ОП обрасцем, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта 

Народне банке Србије) са клаузулом „без протеста“, насловљену на 

Основну школу „Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд, у 

износу 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности до истека 

понуђеног рока важења понуде.  

 

Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, 

сходно позитивним законским прописима Републике Србије. 

Понуђач Меницу са пратећом документацијом подноси у року за 

подношење понуда, непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, 

контакт особу и телефон. 
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

 

Меницу са пратећом документацијом доставити на адресу: Основна 

школа „Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд, са 

назнаком: ,,Меница са пратећом документацијом – део Понуде у 

Отвореном поступку јавне набавке радова – Адаптација и 

реконструкција простора некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 

02/22 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Наручилац ће по пријему, на коверти, у којој се део понуде налази, 

обележити време пријема и датум пријема. Уколико је део понуде 

достављен непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема са датумом и сатом пријема. 

 

Део понуде коју Наручилац није примио у року одређеном за 

подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до 

којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Приликом закључења уговора, извођач доставља оригинал сопствену 

бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, ОП обрасцем, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта 

Народне банке Србије) са клаузулом „без протеста“, насловљену на 

Основну школу „Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд, у 

износу 10% од уговорене вредности, са клаузулом „без протеста“, са 

роком важности 5 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење 

посла. 

 

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

уговора, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 

плаћеног аванса, тј. минимум 25% од укупног новчаног износа понуде 

изабраног понуђача и мора да траје наjкраће до правдања аванса. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими 

тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај 

аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања у случају да изабрани понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 

Приликом подношења понуда уз своју понуду, понуђач је у обавези да 

достави писмо о намери своје пословне банке да ће издати банкарску 
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гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса, тј. 

минимум 25% од укупног новчаног износа понуде изабраног понуђача. 

 

Понуђач Писмо о намери своје пословне банке подноси у року за 

подношење понуда, непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, 

контакт особу и телефон. 

 

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

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

 

Писмо о намери пословне банке доставити на адресу: Основна школа 

„Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд, са назнаком: 

,,Писмо о намери пословне банке – део Понуде у Отвореном поступку 

јавне набавке радова – Адаптација и реконструкција простора 

некадашње угљаре, редни број набавке ОПЈН 02/22 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Наручилац ће по пријему, на коверти, у којој се део понуде налази, 

обележити време пријема и датум пријема. Уколико је понуда 

достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема са датумом и сатом пријема. 

 

Део понуде коју Наручилац није примио у року одређеном за 

подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до 

којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

За отклањање недостатака у гарантном року извођач доставља 

оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, ОП обрасцем, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта Народне банке 

Србије) са клаузулом „без протеста“, насловљену на Основну школу 

„Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд, у износу 5% од 

уговорене вредности, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 

10 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, 

сходно позитивним законским прописима Републике Србије. 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је цена - „најнижа понуђена цена“.  


