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КУЛИНИ   
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.2.-2019 Р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација је сачињена и објављена у електронском облику на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца www . кulina.org.rs ,   заинтересована лица су овлашћена да 

је преузму . Понуђачу је најстрожије забрањено да мења садржину конкурсне документације и образаца у 

склопу конкурсне документације, и у случају да понуђач прекрши ову забрану његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива.  
 
 

 
Април 2019. године
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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 ,.., 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 1.3.2.-2019 Р деловодни број: 02- 1168 од 

17.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 02- 1168/1 од 

17.04.2019. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавке радова- доградња система техничке заштите Дома у 

Кулини 
ЈН бр. 1.3.2.-2019 Р 

 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

          III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и  опис  добара,  радова  или  услуга,  начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно документација о 
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске 
услуге кредита 

 

 
 

V 

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

услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде 

VIII Модел уговора 

 
IX 

Образац структуре ценe  са упутством како  да  се 
попуни 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 

 
XII 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом за смештај одраслих лица Кулина 
Адреса: 18214 Кулина 

Интернет страница:domkulina@gmail.com 
 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

 
 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет  јавне  набавке  број 1.3.2.-2019 Р су  р а д о в и - доградња система техничке заштите 

Дома у Кулини 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 
 
 

5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт:Драган Милетић 
Е - mail адреса : d o m k u l i n a @ g m a i l . c o m  
Број факса: 018/613-816 
 
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет  јавне  набавке  бр.  1.3.2.-2019 Р су  р а д о в и  на доградњи система техничке 

заштите Дома у Кулини 

ОРН 45340000 Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме 

 

2. Партије 

НЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:domkulina@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
   Радови садржани у понуди морају бити изведени у складу са прописаним 

техничким нормативима и стандардима за ту врсту радова, односно по техничком опису из 

Предмера и предрачуна радова и документацији наручиоца. 

Карактеристике и  квалитет  понуђених материјала која се испоручују и 

уграђују, морају у свему одговарати назначеним  карактеристикама и квалитету, датим у 

обрасцу понуде или у техничкој документацији, у складу са  обавезујућим  стандардима за 

ту врсту производа и другим позитивним прописима из области предметних радова. 

  Сви радови се морају извести у складу са прописаним стандардима, а 

уграђени материјали и опрема  се морају уградити у складу са упутствима произвођача.  

  Радови се у понуди морају понудити и извести у назначеним јединицама 

мере, односно јединицама обрачунавања, и на начин одређен прописима за одређене радове, 

упутствима произвођача и налозима лица за стручни надзор.  Никакве преправке јединица 

мере нису допуштене и такве понуде неће бити сматране као одговарајуће. Уколико 

понуђач има примедби на структуисање позиција из обрасца понуде, услед примене 

принудних прописа,  дужан је да са тиме писмено упозна наручиоца пре достављања 

понуде. Понуђач је у обавези да, поступајући са пажњом доброг стручњака, предвиди и у 

цену из понуде урачуна све технички неопходне а у позицијама непоменуте радове, и све 

услуге и сав материјал, који су неопходни да би се у целости  и квалитетно реализовала 

одређена позиција из обрасца понуде. Никакви непредвиђени радови по том основу нису 

дозвољени и наручилац их неће признати. Уколико има примедбе у том погледу понуђач је 

дужан да на то писменим путем укаже пре достављања понуде. 
  Испорука и уградња материјала и извођење свих радова се врши franco    
''Дом за смештај одраслих лица Кулина'',  18214 Кулина. 

Сво извођење радова  се мора вршити од стране стручног и оспособљеног 

особља, које испуњава прописане услове за обављање одређених врста радова, и да 

обезбеди да контролу извођења радова врши одговорни извођач радова одређен од стране 

извођача на прописан начин; 

Контролу обима и квалитета вршења радова у име наручиоца-инвеститора ће 

вршити лице које је наручилац одредио за стручни надзор над извођењем радова. Извођач је 

у обавези да  поступа по налозима стручног надзорника. Након окончања радова се врши 

преглед и примопредаја радова од стране заједничке комисије наручиоца и извођача радова 

на начин утврђен уговором, а пре испостављања окончане ситуације. 

За сав уграђени материјал приликом примопредаје радова морају бити 

приложени прописане декларације, сертификати, атести, извештаји о испитивањима, 

потврде о исправности или упутства за употребу и гарантни листови, уколико је прописима 

одређено њихово обавезно издавање.  

Сви радови се изводе у складу са Динамичким планом радова, који је 

понуђач доставља уз понуду на свом меморандуму потписан и оверен од стране 

понуђачевог овлаћеног лица, и који је основ за процену наступања доцње извођача, 

евентуални раскид уговора и приступање реализацији средстава обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Као случајеви “више силе”, због којих се може, уз писмени захтев извођача и 

одобрење наручиоца, продужити рок извођења радова су: природни догађаји (пожар, 
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поплава, земљотрес, мере из аката надлежних органа за које нема кривице извођача, 

закашњење у увођењу извођача у посао и слично према прихваћеним правним стандардима 

и судској пракси. Као “виша сила” се не може сматрати кашњење у испоруци материјала. 

Евентуално продужење рока се врши закључењем анекса уговора након спроведене 

процедуре из Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде у саставу конкурсне документације 

опредељено одреди рок за који даје гаранцију за квалитет радова и уграђеног материјала, а 

тај рок мора бити у оквирима прописима одређених рокова за предметну врсту радова. 

Обавезе отклањања грешака у гарантном року спадају у обавезе извођача радова након 

извршене примопредаје, и у случају да извођач не поступи по споразуму о начину 

отклањања грешака, који закључују наручилац-инвеститор и извођач, наручилац има право 

да једнострано раскине уговор и приступи реализацији наплате уговорне казне и 

достављеног средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду.. Понуђач 

нуди јединствени рок који обухвата и рокове гаранције за уграђена добра и за изведене 

радове, а који мора бити најмање исти као рок одређен прописима   
У случају утврђених недостатака у квалитету  уграђених добара или 

изведених радова, наручилац је у обавези .да се писаним путем обрати извођачу, који је 

дужан да приступи отклањању грешке у складу са споразумом о начину отклањања грешака 

у гарантном периоду и прописима о заштити потрошача. 
  

 

 



 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 1.3.2.-2019 Р     
 

 

Страна   6 од  49 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 

СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

  

I 
PLANSKA DOKUMENTACIJA PO ZAKONU O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: AKT O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA, PLAN TEHNIČKE ZAŠTITE, PROJEKAT 

IZVEDENOG OBJEKTA TEHNIČKE ZAŠTITE 

 br.  Opis  j.m. kol 
jed. cena 

bez PDV-a 
PDV  
(%) 

jed. cena 
sa PDV-om 

ukupna cena 
bez PDV-a 

ukupna cena    sa 
PDV-om 

1.1. Izrada Akta o Proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za kompletan objekat 1 kom           

1.2. Izrada Procedura FITO 1 kom           

1.3. Izrada Projekta Izvedenog Objekta tehničke zaštite 1 kom           

1.4. 
Obuka radnika korisnika i dobijanje sertifikata za Microtic i Hik Vision u organizaciji 
ovlašdenoj od strane proizvođača 

1 kom           

I UKUPNO RSD         

    
    

   

II RAZVODNI ORMANI, AKTIVNA I PASIVNA MREŽNA OPREMA I RADOVI 

 br.  Opis  j.m. kol 
jed. cena 

bez PDV-a 
PDV  
(%) 

jed. cena 
sa PDV-om 

ukupna cena 
bez PDV-a 

ukupna cena    sa 
PDV-om 

2. 
DISTRIBUCIONI ORMAN BD-0 (Uprava) + DISTRIBUCIONI ORMARI BD 1/2/3/4/5/6/7/8 (Ambulanta, Muški, Centralni, Ženski1, Ekonomija, Pink 1, Pink2, Portirnica) + BD9 

(paviljon D1) + BD10 (paviljon D3-potkrovlje) + BD11(letnjikovac)  

2.1. ormar BD10 u D3 potkrovlju -isporučiti i montirati sledeću opremu:         
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2.1.1. 

BD10-(potkrovlje D3) Nazidni rack ormar veličine 12U/19", sa prednjom šinom, 
staklenim vratima sa ručicom i bravom, dimenzija u osnovi 600x450mm (ŠxD). (Kao 
SchrackDW126050 ili  ekvivalent.) Ormar treba da je kompletno montiran i povezan 
na sistem glavnog izjednačenja potencijala 

1 kom           

2.1.2. 
Razvodni panel 230V/50Hz sa 7 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom ( 
SCHRACK IU070113 ili  ekvivalent) 

1 kom           

2.1.3. Prespojni (patch) panel 19"/1U za 24  oklopljenih modula RJ-45 cat 6 1 kom           

2.1.4. Oklopljen modul za montažu u prespojni panel RJ-45 kategorije 6    24 kom           

2.1.5. 
Prespojni kabl tipa SF/UTP 4P kategorije 6, dužine 0,5-1m.(za spajanje "upravljivog" 
sviča i peč panela u reku) 

2 kom           

2.1.6. Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U 1 kom           

2.1.7. Montaža  Switch 8/24 x RJ45 , Mikrotik (korisnik ima na stanju) 1 kom           

2.2. Ormar  BD11  (letnjikovac)-isporučiti i montirati sledeću opremu:         

2.2.1. 
Završni ormar  u IP54 zaštiti, sa ručicom i bravom i napojnom letvom, dimenzija u 
osnovi 450x250mm (ŠxD). 
Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na 220V 

1 kom           

2.2.2. Završna optička kutija (korisnik ima na stanju) sa neophodnom opremom i radovima 1 kom           

2.2.3. Montaža  poe Switch 4 RJ45 + 1RJ45 ,  (korisnik ima na stanju) 1 kom           

2.3. ormar  BD9  (Paviljon D1-sestre)-isporučiti i montirati sledeću opremu:         

2.3.1. 

19" FO  patch panel,  1U, 12xLC-Duplex G.652.D, APC, 2 splice kasete, 2 splice 
holdera, sa mestom za smeštaj rezerve optičkog kabla i ostalim sitnim materijalom. s 
Komplet sa splajsovanjem svih 22 prolaznih i 2 za taj rek orman sa "pig-tail"-oivma 
NAPOMENA: Tip konektora odabrati  izboru aktivne opreme.  predviđeno 5, uraditi 8 

1 kom           
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2.3.2. 
SFP moduli za povezivanje switch-eva  koji su u različitim objektima (SFP modul 
Mikrotik S-3553LC20D)-(bode se u prazno mesto "upravljivog" svicha, a u njega ide 
FO Pach kabl do SC adaptera (kaplera) optičkog peč panela) 

2 kom           

2.3.3 
FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM2, multimode, 50/125um, 1m (ZA SPAJANJE 
OPTIČKOG PEČ PANELA ("SC ADAPTER(KAPLER)-a") i SFP modula u "upravljivom" 
svich-u) 

2 kom           

2.3.4. 
S/FTP cat.6a, LSFRZH, prespojni kabl, sa IDC kontaktom, 2m Reichle & De-Massari 
R509861 

6 kom           

2.3.5. Optički Patch Cord LC/APC, 2 m, od FO panela do sviča u glavnom ormanu za dodatne  2 kom           

2.3.6 Optički Patch Cord LC/APC, 2 m, od FO panela do sviča u malim ormanima  2 kom           

2.3.7. 
 fiber optički 1.25Gb/s SFP modul singlemode do 20km, 1000Base-LX, LC konektor-
MikroTik S-31DLC20D 

1 kom           

2.4. DISTRIBUCIONI ORMAN BD-0 + DISTRIBUCIONI ORMARI BD 1/2/3/4/ (Ambulanta, Muški, Centralni, Ženski1) + BD/5/6/7/8 (Ekonomija, Pink 1, Pink2, Portirnica)  

2.4.1. BD-0 Prespojni (patch) panel 19"/1U za 24  oklopljenih modula RJ-45 cat 6BD-0  1 kom           

2.4.2. BD-0 Oklopljen modul za montažu u prespojni panel RJ-45 kategorije 6    24 kom           

2.4.3. 

BD-0 : 19" FO  patch panel,  1U, 12xLC-Duplex G.652.D, APC, 2 splice kasete, 2 splice 
holdera, sa mestom za smeštaj rezerve optičkog kabla i ostalim sitnim materijalom. s 
Komplet sa splajsovanjem , sa "pig-tail"-oivma NAPOMENA: Tip konektora odabrati  
izboru aktivne opreme.   

1 kom           

2.4.4. 
Prespojni kabl tipa SF/UTP 4P kategorije 6, dužine 0,5-1m.(za spajanje "upravljivog" 
sviča i peč panela u reku) 

70 kom           

2.4.5 Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U 1 kom           

2.4.6. 
BD 1/2/3/4/: Da bi se obezbedio tok signala u oba smera(zbog formiranja optičkog 
prstena) treba uraditi nastavljanje splajsovanjem 22 vlakna u svakoj kaseti rek 
ormana predviđenih u I fazi  

4 kom           
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2.4.7. 
BD/5/6/7:Razvodni panel 230V/50Hz sa 7 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom 
zaštitom ( SCHRACK IU070113 ili  ekvivalent) 

3 kom           

2.4.8. BD/5/6/7/8:Prespojni (patch) panel 19"/1U za 24  oklopljenih modula RJ-45 cat 6 3 kom           

2.4.9. BD/5/6/7: Oklopljen modul za montažu u prespojni panel RJ-45 kategorije 6   72 kom           

2.4.10 
BD5+BD6+BD7:Prespojni kabl tipa SF/UTP 4P kategorije 6, dužine 0,5-1m.(za spajanje 
"upravljivog" sviča i peč panela u reku) 

20 kom           

2.4.11. BD/5/6/7: Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U 3 kom           

2.4.12. 

BD5/6: 19" FO  patch panel,  1U, 12xLC-Duplex G.652.D, APC, 2 splice kasete, 2 splice 
holdera, sa mestom za smeštaj rezerve optičkog kabla i ostalim sitnim materijalom. s 
Komplet sa splajsovanjem svih 22 prolaznih i 2 za taj rek orman sa "pig-tail"-oivma 
NAPOMENA: Tip konektora odabrati  izboru aktivne opreme.   

2 kom           

2.4.13. 
BD/5/6: SFP moduli za povezivanje switch-eva  koji su u različitim objektima (SFP 
modul Mikrotik S-3553LC20D)-(bode se u prazno mesto "upravljivog" svicha, a u 
njega ide FO Pach kabl do SC adaptera (kaplera) optičkog peč panela) 

8 kom           

2.4.14. 
BD/5/6: FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM2, multimode, 50/125um, 1m (ZA SPAJANJE 
OPTIČKOG PEČ PANELA ("SC ADAPTER(KAPLER)-a") i SFP modula u "upravljivom" 
svich-u) 

12 kom           

2.4.15. 
BD/5/6:S/FTP cat.6a, LSFRZH, prespojni kabl, sa IDC kontaktom, 2m Reichle & De-
Massari R509861 

20 kom           

2.4.16. 
BD/5/6:Optički Patch Cord LC/APC, 2 m, od FO panela do sviča u glavnom ormanu za 
dodatne  

4 kom           

2.4.17. BD/5/6:Optički Patch Cord LC/APC, 2 m, od FO panela do sviča u malim ormanima  4 kom           

2.4.18 Sitan potrošni materijal. 1 pauš           

2.5. WI-FI    RUTERI         
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2.5.1. 

Bežični  WiFi ruter sličan tipu "MikroTik hAP ac lite" - sa do 20 m kabla i kanalica i 
konektorom za svič , sa montažom i programiranjem (KONFERENCIJSKA 
SALA(Uprava), AMBULANTA (Doktor), PAVILJON PINK (hodnik I sprat) , STAMBENA 
ZGRADA PINK (prizemlje) 

4 kom           

2.6. PROŠIRENJE LAN MREŽE PO PAVILJONIMA          

2.6.1. 

Za 4 lokacije (Ženski 1-kancelarija defektologa), Paviljon Pink1-kancelarija psihologa, 
Suturen paviljona D-kancelarija defektologa, D2-kancelarija Defektologa) uraditi Lan 
mrežu od najbližih Rek ormana, povezati, umrežiti, omoguditi pristup internetu. 
Podrazumevaju se svi neophodni radovi, utičnice, po 50m kanalica i UTP kabla 
cat6e... 

4 komplet           

II Ukupno RSD     

III Sistem  Video nadzora   

 br.  Opis  j.m. kol 
jed. cena 

bez PDV-a 
PDV  
(%) 

jed. cena 
sa PDV-om 

ukupna cena 
bez PDV-a 

ukupna cena    sa 
PDV-om 

3.1. Oprema:               

3.1.1. 

HikVision DS-2CD2143G0-I.  IP 4 MP  vodootporna dome kamera, 4 MP 
Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; 
Rezolucija: 2688×1520@25fps; ICR (Prava Dan/Nod funkcija); Integrisan fiksni 
objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: 
H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 
120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; 
Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija 
lica; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE 

8 kom           

3.1.2 

DS-2CD2T23G0-I5 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
FullHD mrežna 2Mpx kamera, 1/2.8” CMOS sa progresivnim skeniranjem 
1080p@30fps, 4mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, 120dB WDR, 
BLC/3D DNR/ROI, IC diode dometa do 50m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 
podešavanje u tri ose, slot za microSD kartice do 128GB, nadgledanje putem mobilne 
aplikacije Hik-Connect ili iVMS-5200 

2 kom 
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3.1.3. 

KAMERE - HIKVISION Ultra-low light FullHD 1080p dan/nod TVI kamera u IP67 dome 
kudištu, 2 megapiksela, sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 
3,6mm, dan/nod, ICR filter, DNR, True WDR 130dB, smart IC diode dometa do 30 
metara, IP67,  12VDC, strob svetlo alarm 

33 kom           

3.1.4. 

DVR - 16+2 kanalni hibridni PoC HD-TVI/AHD/HD-CVI digitalni snimač; Podržava 16 
HD-TVI (3 MP za kanale 1-4/ 1080p ili 720p ostali kanali) ili AHD/HD-CVI (1080p/720p) 
ili analogne kamere (slobodan izbor) + 2 Hikvision IP kamera (4MP); Kompresija 
H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264; Brzina zapisa (ukupno): 60 fps@ 3Mpix/ 
240fps@1080p/ 400fps@720p; Dual stream;  audio ulaz/izlaz; 3 USB porta; RS-485; 
1000Mbit LAN; HDMI rezolucije 4K/ VGA i analogni BNC video izlazi; Grafički meni; 
CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ Hik-Connect (iOS/ Android/ 
WinMobile); USB miš, bez HDD 

4 kom           

3.1.5. Hard disk HD 2 TB 4 kom           

3.1.6. Mikro SD kartice SANDISK SD 32GB Ultra SDHC UHS-I Class 10  6 kom           

3.2. Kablovi, pratedi materjal, montaža opreme, podešavanje:        

3.2.1. Kabl inst.UTP Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 8x2xAWG-23, LS0H, sa montažom,  1540 m           

3.2.2. 
Instalacioni kabl RG6+2x0,75 za HD-TVI kamere.  Kablovi se polažu u instalacionim 
kanalima i delimično kroz instalacione cevi. 

1200 m           

3.2.3. Instalacioni kabl tipa PP-Y 3x2,5mm2. m' 50           

3.2.4. Instalacioni kabl tipa PP00-Y 3x1,5mm2. m' 50           

3.2.5. 
Provodnik sa izolacijom žuto-zelene boje za izradu instalacije uzemljenja P/F-Y 
1x16mm2. 

m' 50           

3.2.6. Plastične kanalice 16 x 16 samolepive,sa montažom,  200 m           

3.2.7. Plastične kanalice 30 x 20 samolepive, sa montažom,  226 m           

3.2.8. Plastične kanalice 40 x 40 samolepive, sa montažom,  0 m           

3.2.9. Dozna 100x100, sa montažom, -pored svake kamere 45 kom           
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3.2.10. BNC i sl. Konektori za HD-TVI kamere, sa postavljanjem 90 kom           

3.2.11. Konektor za terminiranje SF/UTP kablova kategorije 6 (FM 45) na mestu IP kamere 10 kom           

3.2.12. 
Montaža i programiranje Poe sviča za 4 kamere (korisnik ih poseduje) u Centralnom, 
D3 i Letnjikovcu) 

4 kom           

3.2.13. Montaža, povezivanje i podešavanje IP kamera 10 kom           

3.2.14. Montaža, povezivanje i podešavanje HD TVI i  analognih  kamera 42 kom           

3.2.15. 
Izmeštanje DVR-a sa postojede neuslovne lokacije u Rek orman u tom paviljonu, sa 
produžavanjem svih 16 kablova ( Muški, Centralni i Ženaski 2 paviljon) 

3 kompl           

3.2.16 Montaža i povezivanje DVR/NVR - a 4 kom           

3.2.17. Programiranje uređaja za snimanje i mrežu, Obuka korisnika 4 kom           

3.2.18 
Sitan potrošni i nespecificirani materijal, konektori, vezice, šrafovi tipolovi, izolir 
trake, gips,... 

1 kompl          

III UKUPNO RSD:     

IV 
Zbog potrebe stalnog ili povremenog pristupanja sistemima tehničke zaštite dopuniti Kontrolne Sobu 1 i 2 (Upravna zgrada i Portirnica) i stvoriti mogudnost da sistem inženjer 

pristupa IP kamerama i DVR/NVR-ovima na svakoj lokaciji: 

 br.  Opis  j.m. kol 
jed. cena 

bez PDV-a 
PDV  
(%) 

jed. cena 
sa PDV-om 

ukupna cena 
bez PDV-a 

ukupna cena    sa 
PDV-om 

4.1. KONTROLNA SOBA BR.1.(Uprava)         

4.1.1. 
Monitor/Smart TV 55",  4K Ultra HD DVB-T2 (TIPA Hisense H55N6600), sa montažom 
na zidu između vrata i terase  

1 kom           

4.1.2. HDMI  kablovi (od NVR-a do velikog monitora),  L=10m 3 kom           

4.1.3. USB kablovi (od BD-0 do KS1) 6 kom           

4.1.4. 
Bežični miševi tipa Logitech M185 (raznih boja), sa dovođenjem prijemnih jedinica iz 
rek ormana 

3 kom           
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4.1.5. Nosac za TV 1 kom           

4.1.6. 
Kanalice i UTP kabl kat6 od rek ormana do stola direktora, sa montažom i završnom 
utičnicom 

30 m           

4.1.7. 
Kompjuter sličan tipu  RYZEN 5 AMD Ryzen 5, 8GB DDR4 2400 MHz, 240GB SSD, 
GeForce GTX 1050 Ti  - Montaža, povezivanje i podešavanje 

1 kom           

4.1.8. 
MONITOR 23", FUL HD.(sličan tipu DELL  23.8" SE2416H IPS FullHD 23.8, IPS, 1920 x 
1080 Full HD, 6ms) Montaža, povezivanje i podešavanje 

1 kom           

4.1.9. LOGITECH bežična tastatura i miš MK235 YU SRB (YU) 1 kom           

4.1.10. Zvučnici Genius SP-HF160 (31731063101) 2.0 Drveni 1 kom           

4.1.11. Štampač HP Laserjet M102w (G3Q35A) Mono Laser Stampac A4 WiFi 1 kom           

4.1.12. 
Eksterni  HDD  TRANSCEND 1TB 2.5", USB 3.0, StoreJet 25H3 - TS1TSJ25H3B 1TB, Crna 
/ plava, 2.5", USB 3.0 

1 kom           

4.2. KONTROLNA SOBA BR.2.  (PORTIRNICA)         

4.2.1. 
Kompjuter TIPA RYZEN 5 AMD Ryzen 5, 8GB DDR4 2400 MHz, 240GB SSD, GeForce 
GTX 1050 Ti)  - Montaža, povezivanje i podešavanje 

1 kom           

4.2.2. LOGITECH bežična tastatura i miš MK235 YU SRB (YU) 1 kom           

4.2.3. Zvučnici Genius SP-HF160 (31731063101) 2.0 Drveni 1 kom           

4.2.4. 
MONITOR 23", FUL HD.(slično tipu: Monitor DELL  23.8" SE2416H IPS FullHD 23.8, IPS, 
1920 x 1080 Full HD, 6ms) Montaža, povezivanje i podešavanje 

1 kom           

4.2.5. Zidni nosac za TV, sa montažom 2 kom           

4.2.6. Montaža i povezivanje TV 32" za IP kamere 2 kom            

4.2.7. Produžni kabl 230V/50Hz sa 8 utičnih mesta i prekidačem 1 kom           

4.2.8. 
Ostali nepecificirani  radovi i Instalacioni materjal za povezivanje svih komponenti 
(kanalice, kablovi, utičnice....) 

1 pauš           

4.3. REK BD-0   U  UPRAVI         
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4.3.1. 
Memorijski uređaj za skladištenje bitnih podataka sa sistema tehničke zaštite tipa 
NAS - QNAP NAS storage TS-328 2GB, 4GB eMMC, sa priključenjem, programiranjem i 
puštanjem u rad 

1 kom           

4.3.2. 
Hard disk za NAS - Seagate 1TB SATA III 64MB ST1000VN002 IronWolf NAS Hard disk 
3.5" 

3 kom           

4.3.3. Bežični miševi tipa Logitech M185, za NVR-0ve 4 kom           

4.4. SISTEM  INŽENJER         

4.4.1. 
Laptop  sličan tipu HP 14-ck0002nm (4TY34EA) 14"  i5 8250U 8GB 256GB SSD Intel 
UHD 620 srebrni 3-cell sa rancem za laptop sličan tipu Port Design Houston 15.6" Crni 

1 kom           

4.4.2. 
Prenosiva memorija-Eksterni  HDD  TRANSCEND 1TB 2.5", USB 3.0, StoreJet 25H3 - 
TS1TSJ25H3B 1TB, 2.5", USB 3.0 

1 kom           

4.5. SENZORI  POPLAVE U EKONOMIJI I ALARMNI SISTEM SA BARIJEROM U LETNJIKOVCU:         

4.5.1. 
Na Ekonomiji postaviti i povezati na postojedu alarmnu centralu “Paradox SP4000” 
Senzor poplave (detector vode) (vodo-osetljivi kabl za kontinualnu detekciju vode) 
5m ili sličan                                 . 

2 kom           

4.5.2. 

LETNJIKOVAC - alarmni sistem sličan tipu PARADOX:  (alarmna centrala MG5050 sa 
32 zone (za do 10 žičana i do 32 bežična senzora), sa šifratorom K32 led za 32 zone,  
bežičnim daljinskim komandama REM 15 za čuvara, IP dojavom IP 150/150s 
(kontrolnom centru ili čuvaru u portirnicu), spoljnom barijerom NV780MR (bežična 
digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora do 12m na obe strane 
ili spoljnim senzorom PMD85 - četvrtina kruga do 15m), magnetom i piezo sirenom 
na rek ormanu u letnjikovcu i pratedim kanalicama, kablovima, konektorima - za 
detektovanje prolaska pored letnjikovca preko video nadzora ili IP dojavom kroz 
internet ili LAN mrežu u kontrolni centar ili portirnicu. 

1 pauš           

IV Ukupno RSD     

         

UKUPNO   (I+II+III+IV)   ZA  UPLATU  RSD , BEZ PDV-a:   

PDV:   

UKUPNO  SA  PDV-OM:   
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 Po završenim radovima i  svih montaža potrebno je obezbediti i uraditi: 

- ispitivanje i obeležavanje instalacije 

- merenja - atest na kategoriju 6 za svaki mrežni priključak, u skladu sa SRPS EN 50346 

- Programiranje uređaja, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika i ostalo 

- Odgovarajuće isprave o usaglašenosti električnog razvoda i opreme koji su predmet radova i isporuke 

- Projekta izvedenog objekta Kom.Infrastrukture 

- Primopredaju po Zakonu o privatnom obezbeđenju 

Sve napred navedeno ulazi u cenu radova 

 
Увид у Графички приказ позиције и распореда просторија је садржан у  
 
Предмеру и предрачуна радова, понуђачима се препоручује да изврше увид после најаве  
 
телефоном  радним данима од 08 до 14 часова у просторијама управе наручиоца. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 
 

1.1.    Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  

испуњава  обавезне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,   
запошљавању   и   условима   рада,   заштити   животне средине, као и да 
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2.    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 

Закона, и то: 

1. Да је понуђач у претходне три године до дана објављивања позива за подношење 

понуда, испоручио и уградио  камере за видео надзор и извео неопходне пратеће 

радове у вредности најмање 9.000.000,00 динара са пдв-ом. 

2.  Лиценце ЛТ2 (за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите)   

3. Лиценце ЛТ3 (за монтажу система ТЗ и обуку корисника) 

4. Да има у радном односу или ангажованог: 
 Једног инжињера са лиценцом 350 
 Једног инжињера са лиценцом 353 
 Једног инжињера са лиценцом 450 
 Једног инжињера са лиценцом 453  

 Инжињерске Коморе Србије. 

Напомена: Један запослени може имати више наведених лиценци и у том случају се 

сматра да испуњава додатне услове 

  5. Ауторизација произвођача да понуђач може да прода, инсталира и пусти у рад опрему 

за видео надзор произвођача  

  6.  Полиса Осигурања од професионалне одговорности на најмање 1.000.000,00 

динара/годишње(као доказ да фирма има намеру да се бави озбиљно овим послом и уједно 
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и подела ризика са осигуравајућом кућом у случају да фирма не задовољи својим радом у 

гарантном року). 

1.3.    Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача. 

 
1.4.    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов  из  члана  75.  став  1.  тач.  5)  Закона,  дужан  је  да  испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

 

 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 
1)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за

 привредне   регистре,   односно   извод   из   регистра   надлежног 

Привредног суда: 

2)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  Пр а вна  ли ца :  1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази     

седиште     домаћег     правног     лица,     односно      седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично  дело  преваре;  2)  

Извод  из   казнене  евиденције  Посебног одељења за организовани криминал  

Вишег суда у Београду,  којим се потврђује да  правно лице  није  осуђивано 

за неко од кривичних дела организованог  криминала;  3)  Извод  из  казнене  

евиденције,  односно уверење  надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  

потврђује  да законски  заступник  понуђача  није  осуђиван  за  кривична  дела  

против привреде,   кривична   дела  против   животне  средине,  кривично  дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела  

организованог криминала  (захтев се  може  поднети према  месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког  од  њих.     Пр 

едузетници   и   физичк а   лица :  Извод  из   казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се  потврђује  да  није  

осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан организоване  криминалне  

групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања  или  давања  мита,  кривично  

дело  преваре  (захтев  се  може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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3)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4 ) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
5)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.   - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у документацији). Изјава мора да буде потписана  од  
стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом. 
 Уколико  понуду  подноси  група  пон уђача  , Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1. Да је понуђач у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда, 

испоручио и уградио  камере за видео надзор и извео неопходне пратеће радове у вредности 

најмање 9.000.000,00 динара са пдв-ом. 

Доказ: копија Уговора и/или фактуре и/или рачун-отпремницу и/или другог доказа 

из кога се може на несумњив начин утврдити врста, количина и вредност 

испоручених добара. 

2.  Лиценце ЛТ2 (за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите)   

Начин доказивања: копија важеће лиценце издате од овлашћене институције- МУП 

РС  

3. Лиценце ЛТ3 (за монтажу система ТЗ и обуку корисника) 

Начин доказивања: копија важеће лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у 

рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника  издате од овлашћене 

институције  - МУП РС 

 4. Да има у радном односу или ангажованог: 
 Једног инжињера са лиценцом 350 
 Једног инжињера са лиценцом 353 
 Једног инжињера са лиценцом 450 
 Једног инжињера са лиценцом 453  

 Инжињерске Коморе. 

Напомена: Један запослени може имати више наведених лиценци и у том случају се 

сматра да испуњава додатне услове 

Начин доказивања: -фотокопијe уговора о раду или уговора о допунском раду или 

уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено 

може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача 

   -фотокопија лиценце - фотокопија лиценце издате од Инжењерске коморе Србије са 

потврдом -не старијом од годину дана од дана отварања понуда. 

5. Ауторизација произвођача да понуђач може да прода,инсталира и пусти у рад опрему за 

видео надзор произвођача  

Начин доказивања: фотокопија документа „manufacturer autorization form – 

MAF“)  (превдена на српски језик).  

  6.  Полиса Осигурања од професионалне одговорности на најмање 1.000.000,00 

динара/годишње(као доказ да фирма има намеру да се бави озбиљно овим послом и уједно 

и подела ризика са осигуравајућом кућом у случају да фирма не задовољи својим радом у 

гарантном року). 

Начин доказивања: фотокопија полисе 
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СВИ НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ МОРАЈУ БИТИ ВАЖЕЋИ У ТРЕНУТКУ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

 

 

Уколиколико понуду  поднос и  група  понуђача  понуђач је дужан да за    

сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. .- 

 
 Уколиколико понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  , понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.- 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за  привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
 
 
 
VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  

затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ' '  Д о м  з а  см ешт а ј  од р аслих  лиц а  К ул ин а ' ' ,са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  д о градња система техничке заштите Дома 

у Кулинии, ЈН бр 1.3.2.-2019 Р - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца  до 25.04.2019.  г о д и н е  до 09.00 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  

понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 
Уз понуду мора да се достави: 

 Динамички план радова 

 
 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Нема партија 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа 

накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: '' Дом за смештај 
одраслих лица Кулина'',  са назнаком: 
„Измена  понуде  за  јавну  набавку  (добра,  услуге  или  радови)  –    .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019..... [навести редни број јавне набавкe] 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  (добра,  услуге  или  радови)  –    .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019..... [навести редни број јавне набавкe] 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  (добра,  услуге  или  радови)  –    .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019..... [навести редни број јавне набавкe] 
- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде  за јавну набавку (добра, услуге или радови) – 
.......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2019..... [навести редни број јавне 
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.- 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу 

понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  

подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о 

јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  

набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 

81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о: 

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

   о п и с  п о с л о в а  с в а к о г  о д  п о н у ђ а ч а  и з  г р у п е  

п о н у ђ а ч а и з в р ш е њ у  у г о в о р а  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9.   НАЧИН   И   УСЛОВИ   ПЛАЋАЊА,   ГАРАНТНИ   РОК,   КАО   И   ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина,  рока и  услова плаћања . 

Начин плаћања:. Рок плаћања је до 45 дана  од   дана окончања радова, заједничке 

примопредаје и достављања уговореног средства обезбеђења за гарантни период. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

9.2.  За хте ви  у  по гледу  га р а нтног  р о к а  
Гаранција за изведене радове на изградњи система техничке заштите Дома у Кулини не  
може  бити краћа од  24 месеци од дана  завршетка пријема радова. 
9.3.   За хте в   у   погледу   р о к а      извођења радова ) 
Рок за извођење радова не може дужи од  20 радних дана, од дана увођења у посао .  
Место  извођења радова,  – на адресу наручиоца:18214 Кулина,  

9.4. За хте в  у  по гледу  р о к а  ва же ња  по нуде  

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати 

понуду. 

9.5.  Д руги  з а хте ви   

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави динамички план радова. 

 

              Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком 

тренутку до закључења уговора о набавци под условима из  Закона о јавној набавци. 
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Понуђач извршење својих обавеза може започети тек по пријема обавештења о  
увођењу у посао  
 

Понуђачи треба да имају у виду специфичности категорије корисника који су на 
смештају,  и то што се радови изводе и повезују на постојећу инсталацију и у 
павиљонима у који за смештај корисника.  

   
Наручилац упозорава понуђаче да имају у виду да ће корисници током радова 
бити у павиљонима и кругу установе  и да време извођење радова је током дана од  
7 до 15 сати. 

 

Наручилац не може да ремети режим дана рада са корисницима и не сноси 
одговорност за нанету штету опреми, материјалу, изведеним радовима или 
раднисцима извођача које нанесу корисници на смештају. 
 
Извођач је у обавези да преузме све мере заштите градилишта, опреме , безбедног 
кретања возила у кругу Установе, материјала и запослених од корисника. 

 
У случају да надлежно Министарство не изврши пренос средстава из било ког 

разлога уговор са изабраним понуђачем  ће бити раскинут и наручилац неће сносити 

било какве трошкове због раскида уговора које је понуђач имао до увођења у посао. 
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато набавка,испорука, монтажа и пуштање у рад. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
 
 
 
 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 

I  Пону ђач  ј е  дужан  да  уз  понуду достави:   

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:  Меницу са 

назначеним номиналним износом од 10% од вредности понуде без ПДВ-

а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47.а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 

43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 

56/2011), са роком важења који је најмање 60 дана дужи од дана отварања 

понуда; 
 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац ће уновчити  меницу дату уз понуду уколико: понуђач након  истека  рока  

за  подношење  понуда  повуче,  опозове  или измени своју понуду; понуђач коме је 

додељен уговор благовремено не  потпише  уговор  о  јавној  набавци и не достави средтва 

финасијског обезбеђења за извршење уговорене обавезе;  понуђач  коме  је  додељен уговор  

не испуни своје уговорене обавезе  у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем.  

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Изабрани понуђач је у обавези да достави прилико потписивања Уговора достави: 

II Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:  Меницу са 

назначеним номиналним износом од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, оверену, 

потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 

47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, 

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 

56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од уговореног дана за заврештак 

обавезе; 
 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис понуђача. 
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 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац ће уновчити  меницу дату уз понуду уколико: понуђач  коме  је  додељен 

уговор  не испуни своје уговорене обавезе  у складу са захтевима из конкурсне 

документације.  

Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје достави :  Средство 

финансијског обезбеђења за период гаранције  Меницу са назначеним номиналним 

износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47.а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 

62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења 

који је најмање 30 дана дужи од истека рока гаранције уговора; 
 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не испуни уговорне обавезе. 

 
 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или 

радним данима ( Понедељак – Петак од 07 до 14 часова) путем електронске поште на e-

mail domkulina@gmail.com.. или факсом на број 018/613-816 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

mailto:kulina@gmail.com
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доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију  објавити  на  Порталу  
јавних  набавки  и  на  својој  интернет 
страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр...../2019..... [навести 

редни број јавне набавкe]”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 

истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок извршења обавезе. 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII конкурсне документације). 

 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља радним даном ( понедељак  - петак) од 

07 до 14 часова непосредно, електронском пошром на е-маил domkulina@gmail.com , 

факсом на број 018/613-816. или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 

од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева 

за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

5 дана од дана пријема одлуке. 

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

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

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од  

стране  истог подносиоца  захтева,  у том  захтеву  се  не  могу  оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015                                                 

; у даљем тексту: 

ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 
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потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

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

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

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

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака 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. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 

редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 

број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 

знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

*** 

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева 

су: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда; 
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2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 

ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 

и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 

и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 

динара, уколико је набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 

односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 

120.000.000 динара. 

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. 

Закона. 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној  набавци  ће  наручилац достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року не дужем од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права.  

Уговор о јавној  набавци наручилац је дужан да потпише у року до 5 дана од дана 

доставе  уговора. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона. 

Уколико изабрани Понуђач не потпише уговор у року  или не испуни своје преузете 

обавезе, Наручилац може уговор да додели следеће пласираном  Понуђачу. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда      бр         од         за     јавну 
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ........... 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  
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Порески      идентификациони      број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице   овлашћено   за   потписивање 
уговора 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део   предмета   набавке   који   ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део   предмета   набавке   који   ће 

извршити подизвођач: 

 

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

 
 
1) 

 
Назив    учесника    у    заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив    учесника    у    заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив    учесника    у    заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Напоме на 
:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  
броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ 
[навести предмет јавне набавке] 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања  

до 45 дана  од   дана окончања 

радова, заједничке 

примопредаје и достављања 

уговореног средства обезбеђења 

за гарантни период 

 
Рок важења понуде (минимум 60 дана) 

Понуда важи ___________ дана 

 
Рок завршетка радова најдуже 20 радних 

Понуђач ће обавезу извршити у 

року од  ________________ дана 

 
Гарантни период( минимум 24 месеци) 

Понуђач даје гаранцију од 

__________________ месеци 

 
 
 
 

Датум                                                                         Понуђач 

М. П. 
 
 
 
 

 Напомене :  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  и  
печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 

уговор додељен, реализовати средство обезбеђења. 

 

Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери приложени примерак модела 

уговора. 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.02-1168/__ 

 

Закључен дана  __________.2019. год. Између: 

1. " Дома за смештај одраслих лица Кулина’’ – 18214 Кулина, Евиденциони 

рачун. 840-1620-21 са позивом на број: 001730100, ПИБ 100313224, Мат.бр.07106815 

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа  директор Дома мр Војкан Станојевић, са 

једне стране, 

 и 

2. ________________________________________________, 

ж.р.бр.___________________ код _____________, ПИБ 

__________________________, Мат.бр._________   (у даљем тексту: понуђач), кога 

заступа ____________________________________ 

 

 

Предмет овог Уговора је доградња система техничке заштите Дома у Кулини. 

  

Наручилац обезбеђује финансирање и спровођење целокупног пројекта односно овог 

Уговора и носилац права коришћења на објектима на којима се изводе радови. 

 

Члан 1. 

Наручилац  овим Уговором поверава а извођач прихвата и обавезује се да изведе радове на 

доградњи система техничке заштите Дома у Кулини у свему према: Јавном позиву Наручиоца 

број: 02-1168/4 од 17.04.2019. године, Конкурсној документацији наручиоца број: 02-1168/3 

од 17.04.2019. године са којом је упознат извођач, документацији и прихваћеној Понуди 

извођача бр. ____  од _______.2019 године, који су сви саставни делови овог  Уговора и 

чине његов нераздвојни део. 

. 

 

Члан 2. 

У случају међусобне несагласности, приоритет над својим саставним деловима има 

сам Уговор, а приоритет саставних делова Уговора има документација према наведеном 

редоследу. 

 

 

II                    ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 3. 
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Вредност извршења посла из члана 1.. овог Уговора (у даљем тексту Уговорна 

цена)износи: 

= _________________ динара 

( словима: _____________________________- динара ) без ПДВ 

односно = ________________ динара 

( словима: __________________________________________________________динара ) са 

ПДВ-ом. 

 

 

Члан 4. 

Уговорна цена представља вредност за извршење посла у условима и обиму одређеном 

одредбама овог Уговора. 

Уговорна цена је фиксна  и  не подлеже клизању нити промени за време извршавања 

овог Уговора. 

Пораст цена на мало након истека предвиђеног рока за завршетак радова  неће 

узроковати  кориговање цена изведених, накнадних или вишкова радова. 

Уговорна цена садржи све непосредне трошкове, трошкове рада, радне снаге, 

механизације, материјала, све трошкове саобраћајне опреме- привремене саобраћајне 

сигнализације, трошкове испитивања радова и атеста, трошкове банковних гаранција и 

осигурања, добит и дажбине заједно са свим општим ризицима, одговорностима и обавезама за 

извођење радова по овом Уговору. 

 

III                    ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 

 Наручилац се обавезује да изврши плаћање целокупног износа Уговорене цене, 

наведене у члану 3. овог Уговора извођачу. 

 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да ће извођачу Уговорна цена из члана 3. овог Уговора 

бити исплаћена од стране Наручиоца на начин и према динамици наведеној комкурсној 

документацији бр:02-1168/3 и  у понуди  бр: ____________  од ______________. године: 

Понуђач је у обавез да као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

достави: 

  Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком 

важења који је најмање 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак обавезе; 
 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-

а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис понуђача. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 
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 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац ће уновчити  меницу дату уз понуду уколико: понуђач  коме  је  додељен 

уговор  не испуни своје уговорене обавезе  у складу са захтевима из конкурсне 

документације.  

Понуђач је у обавези да приликом примопредаје достави :  Средство финансијског 

обезбеђења за период гаранције  Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени 

лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и 

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

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 

дана дужи од истека рока гаранције уговора; 
 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-

а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не испуни уговорне обавезе. 

 

Наручилац је у обавези да изврши извођачу уплату у року до 45 дана  од   дана 

окончања радова, заједничке примопредаје и достављања уговореног средства обезбеђења за 

гарантни период , плаћања врши на банковни рачун Извођача. 

Извођач је у обавези да тачан банковни рачун и име банке достави Наручиоцу одмах по 

потписивању уговора. 

Сви банчини трошкови иду на терет извођача. 

 

Члан 7. 

 На основу достављене фактуре издате Наручиоцу од стране Извођача, Наручилац ће 

вршити плаћање. 

Окончана ситуација извођача биће испостављене у 3 (и словима:три) истоветних 

примерака. Ситуације ће бити насловљене на Наручиоца. 

Датум испостављања и износ ситуација извођача одговараће доказаним и овереним 

количинам а из грађевинске књиге и биће усклађени са Динамичким планом извођења радова 

који је саставни део Понуде извођача. 

 

 

    

IV                ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
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 У случају да извођач не достави уговорена средства обезбеђења у назначеном року,  

Наручилац задржава право да откаже уговор без остављања накнадног рока а извођач се 

обавезује да Наручиоцу  накнади сву насталу штету. 

                                                                  

Члан 9. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет Уговора изврши у свему према 

документацији, техничким условима, важећим стандардима и законским прописима и 

упуствиман надзорног органа. У супротном, дужан је накнадити сву штету која може 

проистећи за Наручиоца или трећа лица. 

 

Члан 10. 

Извођач је у обавези да води техничку документацију (Грађевински дневник, 

Грађевинску књигу) током извођења Уговорених радова и да исту даје на увид и оверу 

током извођења и након завршетка радова као и да достави све потребне атесте за уграђени 

материјал и опрему. 

У току извођења уговорених радова све евентуалне промене које се односе на врсту, 

количину или измену радова, извођач може применити једино у писменом налогу или 

одобрењу од Наручиоца и то најкасније 7 дана пре почињања рада на позицији планираној 

у динамичком плану. 

За  извођење радова на специфицираним објектима извођачу није дозвољено да 

извршава било какве радове или услуге везане за специфицирани објекат, захтеване од 

трећих лица или институција. 

V                Р О К 

Члан 11. 

Рок за завршетак радова из Уговора је ______ радних дана (и словима: ___________) 

радних дана рачунајући од дана увођења у посао, који ће се сматрати даном почетка 

извршавања Уговора како је то одређено Понудом. 

Понуђач извршење својих обавеза може започети тек по пријема обавештења о  увођењу 
у посао  

 

 

Члан 12. 

Рок за завршетак радова из члана 11. овог Уговора представља рок за извршење 

посла у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора и обухвата и поступке за 

издавање позитивног налаза Комисије за  примопредају радова. 

Овај рок не подлеже продужењу за време извршавања овог Уговора,осим у 

случајевима предвиђеним одредбама овог Уговора. 

 

Члан 13. 

Рок за поступање извођача по евентуалним примедбама из извештаја Комисије за 

пријем изведених радова је 7 (и словима:седам) дана од пријема овог извештаја. 



Страна   38 од  49 

 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 1.3.2.-2019 Р     
 

 

 Исти рокови одређени су и за поступање извођача по евентуалним примедбама 

Наручиоца у ком случају мора исправити све грешке и или  мањкавости на које му је 

указано. 

Члан 14. 

Извођач мора пратити напредовање свих активности специфицираних у 

Динамичком плану извођења радова и достављати Наручиоцу извештај о овом напредовању 

на бази 15-то дневног извршења посла. 

 

Члан 15. 

Уколико извођач не заврши радове у року утврђеном у члану 12. и члану 13. овог 

Уговора, као и у роковима предвиђеним динамичким планом извођења радова, платиће 

Уговорну казну у износу од 2 
0
/00   (и словима:два промила) од укупне Уговорне цене за 

сваки дан закашњења, с тим да је максимални износ ове Уговорне казне 10% (и словима: 

десет процената) од укупне Уговорне цене. 

Плаћање уговорне казне неће ни на који начин ослободити извођача од било које од 

његових обавеза да доврши радове или од других обавеза и одговорности према Уговору. 

Члан 16. 

Ако током извођења радова дође до настанка услова,који се нису могли предвидети 

ни од стране доброг привредника, Наручилац ће одобрити евентуално продужење рока за 

извођење уговорених радова. 

Извођач има право да захтева продужетак рока из члана 11 овог Уговора у следећим 

околностима: 

 . у случају измена услова,начина,квалитета и или обима посла у односу на предмет 

овог       уговора; 

   . у случају наступања природних догађаја који се,према прихваћеним правним  

               стандардима и судској пракси, могу оквалификовати као околности више силе 

(пожар ,  поплава,војна мобилизација,рат,земљотрес као и други случајеви који су као такви 

               предвиђени постојећим законским прописима),све у складу са и под условима  

               предвиђеним Понудом и након спроведене процедуре из Закона о јавним 

набавкама; 

 

Члан 17. 

Извођач се обавезује да ће, у складу са Понудом, обавестити Наручиоца о наступању 

околности из члана 16 овог Уговора,у року од 3 ( и словима: три) радна дана од њиховог 

настанка и затражити потврду о наступању ових околности. 

У супротном ће се сматрати да околност није ни наступила,уколико Наручилац не 

потврди другојачије. 

Уколико Наручилац потврди извођачу да је наступила околност која га овлашћује да 

тражи продужетак рока за завршетак радова, Наручилац ће у складу са законским 

одредбама, одредити и време продужетка рока за завршетак радова и о томе одмах 

обавестти извођача. 
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Члан 18. 

Уколико се током реализације Уговора  појави сумња да ће радови бити завршени у 

року из чл.11. овог Уговора, односно да извођач одступа од Динамичког плана извођења 

радова, Наручилац има право да затражи од извођача да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање извођења радова и усклађивање с Динамичким планом 

извођења радова. 

Све евентуалне додатне своје и трошкове Наручиоца који могу бити последица 

захтева за оваквим убрзањем извођења радова,сносиће извођач. 

 

 

VI                     ОСТАЛА МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 19. 

Наручилац има права да обавља све активности које се односе на руковођење 

радовима, што обухвата и контролу над активностима извођача током извођења радова, 

право на давање обавезујућих инструкција и упутстава извођачу,право на тумачење 

Уговора и његових саставних делова, на  оверавање ситуација у складу са Уговором,као и 

друга права која су изричито наведена у Уговору или се посредно из њега могу извести. 

Члан 20. 

Наручилац ће увести извођача у посао уз обезбеђење несметаног приступа 

градилишту.. У случају да је, за извођење радова, извођачу поребан додатни простор ван 

локације Градилишта или су му неопходни посебни привремени путеви за приступ, извођач 

ће их благовремено обезбедити о сопственом трошку. 

Под увођењем извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова: 

- предаја извођачу парцеле, локације на којој ће се изводити радови; 

- обезбеђење извођачу права приступа на Градилиште; 

- предаја извођачу документацију; 

- предаја грађевинских  дозвола и сагласности; 

- уписивање датума почетка радова у Грађевински дневник као и сачињавање записника о 

увођењу у посао потписаног од стране Наручиоца и извођача.  

 

Члан 21. 

Извођач се обавезује да све радове по овом уговору започне одмах по увођењу у 

посао, и заврши их у року одређеном овим Уговором. 

 

Члан 22. 

Наручилац ће о сопственом трошку извршити избор и поставити Надзорни орган 

одмах по потписивању овог Уговора, и  о томе писаним путем обавестити извођача.  

Надзорни орган је дужан да редовно контролише извођење радова у складу са 

законом,као и да контролише и потписује градилишну документацију. Контроли подлеже и 

примењене технологија извођења радова. 
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Ова обавештења, извештаји и информације ће бити у писаном облику. Изузетно 

могу бити дата и усмено само уколико у року од 3 (и словима:три) дана буду потврђена 

писаним путем. У супротном, Наручилац  их може сматрати ништавим. 

 

Члан  23. 

Извођач је дужан да, по писменом налогу Наручиоца изведе непредвиђене радове. 

Наручилац  ће бити овлашћен да извођачу наложи извођење накнадних и или 

допунских радова, и једино у том случају ће извођач бити дужан да такве радове изведе. 

Цена за извођење накнадних радова биће разматрана и евентуално одобрена од стране 

Наручиоца на основу посебног захтева извођача и након спроведене процедуре из Закона о 

јавним набавкама. 

Извођач неће ни у ком случају имати право да сам мења врсту и обим Радова 

предвиђених Уговором, с тим да се оваквом изменом неће сматрати повећање или смањење 

количина  радова наведених у Понуди. 

У случају извођења радова описаних у овом члану, Наручилац ће сносити трошкове 

њиховог извођења. 

 

Члан 24. 

Сматра се да је извођач прибавио све неопходне информације и да је упознат са 

Понудом, документацијом, условима под којима  треба да се изводе радови, да је обишао и 

детаљно се упознао са локацијом и околином места градње, са постојећим путевима и 

осталим саобраћајницама, са постојећом инфраструктуром, постојећим изворима за 

снабдевање материјалом, са локацијама и условима одређеним за депоновање отпадног 

материјала, са условима заштите на раду, као и са свим битним елементима и оконостима 

који имају  утицаја на извођење радова по овом Уговору. 

 

 

Члан 25. 

Извођач се обавезује да радове из. овог Уговора изврши: 

. у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи; 

. у складу са осталим важећим законима који се примењују на територији   Републике 

Србије; 

. у складу са важечим прописима и стандардима који важе за ову врсту радова; 

. у складу са важећим праqвилницима,прописима,техничким нормативима за извођење  

   предметних радова; 

Члан 26. 

Извођач се такође обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе квалитетно са 

свом професионалном пажњом и умећем доброг привредника и уз строго поштовање 

професионалних правила своје струке, према обавештењима, упутствима и другим 

информацијама које Наручилац може упутити извођачу у складу са одредбама 
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Уговора,уколико таква упутства нису у супротности са прописима и у складу са свим 

осталим одредбама Уговора и саставним деловима Уговора. 

 

 

Члан 27. 

Извођач је одговоран за исправност критеријума,стандарда и параметара на којима 

се заснивају технолошка решења за изввођење предметних радова. 

Током извођења Радова,извођач ће предузети све неопхдне мере за обезбеђење 

Градилишта и реда на Градилишту имајући посебно у виду кориснике који су смештени код 

Наручиоца, те ће бити у потпуности одговоран за заштиту: корисника, целокупне 

ангажоване радне снаге,механизације и опреме. Такође ће извођач током извођења Радова 

бити дужан да се стара о сигурности и безбедности свих лица која раде или се налазе на  

Градилишту и око њега. До примопредаје изведених Радова, ризик случајне пропасти и 

оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач. 

Извођач се обавезује да,на захтев Наручиоца одмах отклони последице евентуалних 

штета на Радовима и или опреми и материјалима за уградњу, уколико се таква штета догоди 

током извршавања овог Уговора и на локациј која је под контролом извођача, осим у 

случају да је штета настала услед околности које се нису могле предвидети, избећи или 

отклонити. 

Током извођења Радова, извођач ће предузети све неопходне мере на спречавању 

оштећења путева и прилаза Градилишту током транспорта опреме и материјала. 

Наручилац задржава право да, у случају непоступања извођача на напред описани 

начин, настале штете надокнаде оштећенима  а износ тих трошкова одбију од било ког 

износа који по било ком основу буде дуговали извођачу. 

На захтев Наручиоца  извођач ће омогућити приступ Градилишту и Радовима 

другим правним и физичким лицима на Градилишту, са којима ће остварити одговарајућу 

сарадњу неопходну ради несметаног и благовременог обављања Радова. 

 

Члан 28. 

Сви набављени и уграђени материјали,опрема,сва ангажована радна снага као и 

начин извођења Радова морају бити одговарајућег квалиета и у складу са Уговором. 

Такође,извођач се обавезује да упоребљава материјал и опрему која одговара важећим 

стандардима и техничким нормативима за ту врсту Радова са потребним атестима за исте. 

Извођач се обавезује да, о свом трошку, обави сва потебна испитивања у току  извођења 

Радова као доказ квалитета изведених Радова,односно набављеног и уграђеног 

материјала,инсталација и опреме издатих од стране овлашћених организација,који су 

трошкови урачунати у Уговорној цени, Наручилац ће имати овлашћење да захтевају 

спровођење додатних тестирања за доказивање квалитета изведених радоа и уграђеног 

материјала, инсталција и опреме, било на месту израде, уградње и или извођења радова  у 

случају да постоји сумња у неподударност квалиета изведених Радова, материјала, 

инсталација и опреме и оних који су предмет званичног атеста о квалитету. За ова додатна 

тестирања, извођач ће обезбедити бесплатну асистенцију. 

У случају установљавања неподударости резултата испитивања из претходног става, 

извођач ће о свом трошку одмах уклонити са Градилишта све неквалитетне Радове, 
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материјале,инсталације и опрему и заменити их новим,уз обезбеђивање одговарајућих 

доказа о квалитету,као и сносити трошкове испитивања којима се неподударност 

установила. 

Ако извођач не поступи по захтеву Наручиоца односно Надзорног органа да уклони 

или замени неодговарајућу опрему, материјале и или саме радове, или не прилагоди начин 

извођења Радова Уговору и датим инструкцијама и то, у задатим роковима или у разумном 

року за поступање по њима, у таквим случајевима Наручилац ће бити овлашћен и обавезан 

да одмах, након претходног писаног обавештења извођачу о таквој   намери, упосле и плате 

треће лице за извођење дела Радова или испуруку опреме и материјала, који по било ком 

основу буде дуговали извођачу. 

Извођач је дужан да упозори и Наручиоца на уочене или утврђене недостатке у 

материјалу, опреми и или радовима који су предвиђени, као и у материјалу, опреми и или 

Радовима које је Наручилац набаво или изабрао. 

 

Члан 29. 

Извођач се обавезује да обезбеди сву потребну радну снагу, механизацију, алат и 

прибор за рад, транспорт, материјал, опрему и све остало неопходно за извођење 

предвиђених Радова и да исте изведе у складу са  Уговором и евентуалнимн додатним 

захтевима који могу бити постављени од стране Наручиоца. 

Извођач ће на Градилишту упослити само такву радну снагу која је одговарајућа, 

стручна, обучена и која поседује неопходно професионално искуство, и само такве кадрове 

који су овлашћени, компетентни, обучени и поседују неопходно професионално искуство и 

биће обавезан да, на захтев Наручиоца, у најкраћем могућем року, замени било коју 

запослену особу у случајевима када је, по претходно образложеном мишљењу Надзорног 

органа таква особа некомпетентна,непристојна или је њено присуство на Градилишту 

непожељно из других разлога. 

Члан 30. 

Извођач се обавезује да води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу 

инспекције током извођења Радова, а у складу са законским прописима. 

Сви текући трошкови потребни за обезбеђење несметних услова рада Наручиоца 

односно Надзорног органа на терену су укалкулсани у Понуди и извођач их посебно не 

може обрачунавати. 

Извођач се обавезује,да у тренутку отпочињања извођења Радова на Градилишту о 

свом трошку набави, постави и током извођења Радова и гарантног рока, одржава 

исправном једну градилишну таблу, са подацима о објекту, учесницима у изградњи, врсти и 

вредности радова, роком завршетка итд. 

 

 

Члан 31. 

Извођач може у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, као свом 

овлашћеном подизвођачу, део послова из Члана 1. овог Уговора уступити другом правном 

лицу специјализованом и овлашеном за извршење тог дела послова. 
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Извођач је одговоран за извршење дела послова који је уступио свом подизвођачу, 

као да је исти сам урадио. 

Уступање дела послова подизвођачу нема утицаја на правне односе и међусобна 

права и обавезе Наручиоца  са једне и извођача са друге стране. 

Извођач ће бити обавезан да свој уговор са произвођачем усклади са овим Уговором 

и у њега унесе поједине одредбе овог Уговора, како би осигурао да произвођач своје 

преузете обавезе према њему испуни и омогући испуњење обавеза извођача према овом 

Уговору. 

Члан 32. 

Извођач је дужан да Наручиоцу омогући у свако доба увид у извршење послова из  

члана 1. овог Уговора, па тиме и дела послова који је уступио свом подизвођачу. 

 

Члан 33. 

Извођач ће, током извођења Радова одржавати Градилиште чистим и уклањати 

благовремено сав отпад и вишак материјала који више није неопходан за извођење Радова. 

По завршетку Радова, извођач ће са Градилишта уклонити сву опрему и материјале и 

Градилиште очистити на начин који одговара понашању и пажњи доброг привредника. 

 

Члан 34. 

Извођач је обавезан да примени законом предвиђене мере заштите на раду, да 

осигура раднике, а материјал, опрему и механизацију да осигура од пожара, крађе и осталих 

оштећења. У случају настанка било какве штете у том погледу, Наручилац не сносе никакве 

последице. 

Извођач је обавезан да примени све неопходне мере заштите животне средине како 

својим поступцима не би допринео ремећењу исте. Евентуалну штету насталу као 

последица непредржавања ове одредбе, Наручилац ће надокнадити одбијањем износа 

трошкова неопходних за санацију исте од било ког износа који би по било ком основу буду 

дуговали извођачу. 

У случју настанка било какве штете у том погледу, Наручилац не сносе никакве 

последице. 

Извођач ће о свом трошку, код једног од осигуравајућих друштава у земљи, према 

свом избору , осигурати  за  све време извођења Радова на пуну вредност и од, у првом 

ставу овог члана наведених, и осталих уобичајених ризика, све учеснике у реализацији 

Уговора,као и све Радове, материјал и опрему који су предмет овог Уговора. 

 

Члан 35. 

Након што извођач обавести Надзорни орган да је завршио Радове из овог Уговора, 

одмах, у складу са законом, приступиће се прегледу изведених радова, а ради контроле 

усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и документацијом, као и са 

техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова,односно 

материјале, орпему и инсталације и утврђивања подобрости објекта за употребу, квалитета, 

врсте и обима изведених Радова. 
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Наручилац  ће приступити примопредаји уз именовање својих овлашћених 

представника, који ће пажљиво прегледати изведене Радове и пратећу документацију, о 

чему ће се сачинити Записник. Трошкове рада Комисије за примопредају сноси Наручилац. 

Извођач се обавезује да поступи по евентуалним примедбама на основу извештаја 

Комисије . 

Трошкове евентуалних исправки и допуна изведених радова,према налазу Комисије  

сносиће сам извођач. 

После обављене примопредаје прибављања позитивног налаза Комисије, објекат се, 

у складу са законом, предаје на употребу. 

Записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке: 

 - да ли су Радови изведени по Уговору,прописима и правилима струке; 

 - да ли квалитет изведених Радова, уграђеног материјала и опреме одговара 

уговореном квалитету,односно које радове извођач треба о свом тршку да доради, 

поправиили поново изведе и у ком року то треба да учини; 

 - о питањима техничке природе о којима није постигнута сагласност; 

 - констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста; 

 - датум завршетка Радова и датум извршене примопредаје. 

Записник о примопредаји може сачинити и само једна Уговорна страна без учешћа 

друге, уколико друга неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не 

одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља другој 

Уговорној страни и даном достављања настају последице у вези са примопредајом. 

Извођач ће, у време примопредаје гарантовати да су изведени радови у складу са 

Уговором, прописима, стандардима и правилима струке, и да немају недостатке које 

умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу и употребу одређену 

Уговором. 

Гарантни рок за грађевинске радове по овом Уговору износи ______ месеци. 

Извођач је обавезан да Надзорном органу достави сву документацију везану за 

гаранцију произвођача опреме заједно са упутством за употребу и одржавање опреме 

издатим од стране и на језику произвођача испоручиоца опреме и на српском језику. 

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје објекта и изведених Радова. 

Уколико Наручилац започне коришћење објекта пре извршене примопредаје, 

сматраће се да је примопредаја извршена даном почетка коришћења и гарантни рок тече од 

дана почетка коришћења објекта,односно дела објекта. 

Извођач је дужан да у периоду гарантног рока о свом трошку отклони све 

евентуалне недостатке на објекту, изведеним Радовима и уграђеној опреми који су настали 

због тога што се извођач није придржавао своје обавезе у погледу квалиета. 

Уколико извођач не отклони недостатке у примерном од  стране Наручиоца задатом 

року. Наручилац има право да те недостатке отклоне на рачун извођача реализацијом 

гаранције. 

Извођач није обавезан да отклони недостатке који су настали као последица 

ненаменског коришћења објеката. 

Члан 36. 
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Извођач се обавезује да,без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 

објављивати нити учинити доступним трећим лицима документацију и податке на 

пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

   

Члан 37. 

Наручилац се обавезује да извођачу обезбеди увид у расположиву документацију 

везану за извршење послова по овом Уговору и да му достави један комплет документације 

пре почетка Радова. 

Члан 38. 

Уколико дође до промене услова,начина,квалитета и или обима посла у односу на 

прдмет овог Уговора,уговорне стране су сагласне да се настале промене регулишту анексом 

овог Уговора. 

Члан 39. 

Током извршавања овог Уговора,извођач не сме одступити од услова, начина, 

квалитета и или обима посла из  овог Уговора без предходне писмене сагласности 

Наручиоца. 

Члан 40. 

Уколико извођач током извршења Уговора сам процени да ће доћи до измена услова, 

начина, квалитета и или обима посла из члана 23. овог Уговора,мора о томе обавестити 

Надзорни орган пре вршења ових измена, а затим и од Наручиоца затражити одобрење за 

њихово извршење у облику "Захтева за промену радова" са понуђеном ценом за те послове. 

Наручилац ће одлучити према овом захтеву након спроведене процедуре из Закона о 

јавним набавкама  

У случају наступања непредвиђених околности из члана 23. овог Уговора, извођач 

може приступити извођењу непредвиђених Радова у циљу спречавања ове претње и без 

писмене сагласности Наручиоца. Оправданост тих Радова ће се накнадно утврдити. У 

случају оправданост ових Радова, Наручилац ће их платити у складу са првим и другим 

ставом овог члана. 

 

VII               ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 

Свака Уговорна страна може да раскине овај Уговор у случају да друга страна не 

испуни било коју од обавеза преузетих овим Уговором и, у осталим законом предвиђеним 

случајевима.  

             Члан 42 

У случају да надлежно Министарство не изврши пренос средстава из било ког 

разлога уговор са изабраним понуђачем  ће бити раскинут и наручилац неће сносити било 

какве трошкове због раскида уговора које је понуђач имао до увођења у посао.      

Члан 43. 

У случају раскида овог Уговора, Извођач ће одмах прекинути Радове,обезбедити до 

тада изведене Радове и  Градилиште,безусловно напустити Градилиште и доставити 
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Наручиоцу сву документацију добијену у поступку извршења посла, и то у року од 2 ( 

словима:два) радна дана од дана пријема обавештења о раскиду Уговора. 

Члан 44. 

Уколико извођач у току извршења овог Уговора одустане од његовог извршења или 

извршења појединих његових делова, дужан је писмено обавестити Наручиоца о свом 

одступању. Извођач ће, у том случају надокнадити Наручиоцу све доказане трошкове које 

су имали до дана пријема  обавештења о одустајању,као и сву штету коју трпе због тога. 

Члан 45. 

Уколико Наручилац у току извршења овог Уговора исти раскине у делу или 

целости,због тога што извођач, и поред упозорења, наставља са пословима који не 

задовољавају по квалитету, обиму, динамици предвиђеним овим Уговором, уколико 

наставља да се не придржава Закона, Наручилац има право да послове повере трећем лицу, 

стим да извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени извршења посла у 

односу на овај Уговор. 

Члан 46. 

У случају раскида овог Уговора, услед више силе, Наручилац ће извођачу исплатити 

све, у потпуности и на задовољавајући начин до тада извршене послове, у складу са 

јединичним ценама из Понуде, где је то могуће или међусобним договором са извођачем. 

Ова исплата ће се изврштити само у случају да извођач није примио уплату на име 

извођења Радова једнаку или већу од вредности изведених Радова у тренутку раскида 

Уговора,као и да Наручилац немају потраживања по овом Уговору или закону или 

потраживања на основу накнаде настале штете према одредбама овог Уговора или закона. 

У случају да је извођачу исплаћен износ на име извршења посла већи од вредости 

утврђене у тренутку раскида овог Уговора заједно са износом а евентуалну накнаду штете, 

извођач ће у потпуности обештетити Наручиоцу износу који дугује. 

Члан 47. 

Наручилац са једне и извођач са друге стране су сагласни да све евентуалне спорове 

решавају првенствено споразумно у духу добре међусобне пословне сарадње и сагласно 

карактеру посла од најширег друштвеног интереса. 

Уколико се евентуални неспоразуми не могу решити на начин предвиђен првим 

ставом овог члана,за настале спорове надлежан је Привредни суд у Нишу.   

  

 

Члан 48. 

Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници свих уговорних 

страна. 

Члан 49. 

Све измене и допуне Уговора биће пуноважне само уколико су сачињене у писаном 

облику и потписане од овлашћених представника свих уговорних страна.    

Члан 50. 

Подаци које уговорне стране размењују у вези са извршењем Уговора представљаће 

пословну тајну. 
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Члан 51. 

Овај Уговор сачињен је у  6 ( словима: шест ) истоветних примерака на српском 

језику од којих Наручилац задржава 4 (словима: четри )  и  Извођач  задржава 2 (и 

словима:два) примерка.  

 

          За Понуђача,                                                           За Наручиоца, 

                                                                                         Директор Дома 

 

___________________________                           _______ ______________________ 

                                                                                   Мр Војкан Станојевић 

 

 

I X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 

 Упутство  за  попуњавање  обрасца  структуре  цене :   
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони '' Цена'' уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони ' '  У к у п н о ' ' уписати колико износи укупна цену б е з  ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 Иза сваке тражене табеле ( врсту грађевинских радова) у колони укупна цена без 

ПДВ-а у п и с а т и  з б и р  укупних цена без ПДВ-а;  

 у  колони '' ПДВ'' уписати износ ПДВ-а 

 У колонони Укупно са ПДВ-ом уписати збир '' Укупно без ПДВ-а и колоне '' ПДВ''. 

 
 

 

 

 

 

  X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
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Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или  модела,  ако   

су  израђени  у  складу  са   техничким   спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

 
 

Датум:                                    М.П.                            Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр 
............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум:                                    М.П.                            Потпис понуђача 
 

 
 
 
 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од 

стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена 

печатом. 

 

 

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 2. ЗАКОНА 
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу 

ИЗЈАВУ Понуђач_________________________________________________  у  

поступку   јавне набавке__________________________________________      

бр____________________________, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

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

средине, гарантујем да је ималац права интелектуалне својине и да му није 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде .  
 
 

Датум                                                                                 Понуђач 
 

М.П. 
 

 

 
 
Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери приложени примерак модела 

уговоре 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Чланови комисије за јавну набавку: 

 

Р. бр.  

 

 

Име и презиме  

 

 

Потпис  

 

1                                                Драган Милетић ________________________,  

члан комисије  

2                                                Марица Ђорђевић ________________________,  

заменик члана  

3                                                 Слободан Максимовић ________________________, 

 члан комисије  

4                                                 Снежана Добросављевић ________________________,  

заменик члана  

5                                                  Миљан Стојковић ________________________, 

 члан комисије  

6                                                       Небојша Милетић ________________________,  

заменик члана  

   

  
  
  
  
  
  

 


