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 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

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

поступка јавне набавке број ЈН 275-2/2019 од 27.03.2019. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број  ЈН 275-2/2019 од 27.03.2019. године, 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуге мале вредности - физичко обезбеђење пословног простора 

ЈН бр. 275-2/2019 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 1. Подаци о наручиоцу 
 

            Наручилац:  Јавно предузеће „Стан“ Ужице  

 Адреса:  Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7  

 Интернет страница (сајт):  www.jpstan.com  

 

 2. Врста поступка јавне набавке 

 

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Зaконом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

 

 3. Предмет јавне набавке 

 

 Предмет јавне набавке је услуга физичког обезбеђења пословног простора - 

благајне наручиоца у улици Димитрија Туцовића број 40 у Ужицу. 
 

 Ознака и назив из општег речника набавки: 79710000 - услуге обезбеђења. 

 

 4.Јавна набавка није резервисана, нити централизована јана набавка. 

 

 5. Не спроводи се електронска лицитација. 

 

 7. Јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ ради 

закључења уговора. 

 

 

 8. Лица за контакт:  
  1. Гордана Цвијовић, 

  Е - mail адреса:  gordana.cvijovic@jpstan.com  

 

  2. Кузељевић Марија, 

  Е - mail: findirektor@jpstan.com  

  

  3. Караичић Рајка 

  Е – mail: pravno@jpstan.com  

  

  Факс: 031/ 513-259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpstan.com/
mailto:gordana.cvijovic@jpstan.com
mailto:findirektor@jpstan.com
mailto:pravno@jpstan.com
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ЦИЉ 

ПОСТУПКА  
 

 

 

 1.Врста предмета јавне набавке, место и време извршења услуге: 

        Предмет јавне набавке је услуга: физичко обезбеђење пословног простора – благајне наручиоца у приземљу стамбено пословног објекта у улици Димитрија Туцовића број 40 у Ужицу (у даљем тексту: благајна), као и 

пратња благајника на путу од благајне до банке ради предаје дневног пазара (у даљем 

тексту: услуга обезбеђења, или: предметна услуга или: услуга). 

        Благајну је потребно обезбеђивати сваког радног дана благајне код наручиоца у 

времену од 8
00

 до 17,
00 

 сати непрекидно са једним извршиоцем.  

        Наручилац задржава право да повећа или смањи дневно време вршења услуге 

обезбеђења (број сати). 

  

 2.Спецификација - опис и техничке карактеристике предмета јавне набавке  
  

 Благајна се састоји од: просторије благајне са 6 шалтера за рад сваког 

запосленог наручуоца у смени. Шалтери су одвојени пултом са стакленом преградом од 

простора за кориснике услуга које врше плаћање комуналних и других обавеза 

увршћених у обједињену наплату (у даљем тексту: странке). Из овог простора улази се 

у видљив ходник (без врата), а из ходника у две канцеларије, чајну кухињу и мокри 

чвор.  

 У благајну се улази из улице Димитрија Туцовића, најпре у заједнички улаз, из 

улаза у хол за пословни део стамбено-пословне зграде, а из овог хола у благајну.  

 Јавна набавка се спроводи ради обезбеђења благајне за период од 12 месеци или 

до утрошка средстава наручиоца планираних за ову намену (до наступање једне од ове 

две околности - која пре наступи).  

 Услуга обезбеђења треба да се врши личним присуством и непосредном 

активношћу службеника обезбеђења, у складу са прописима о приватном обезбеђењу и 

уговором о јавној набавци. Предметна услуга врши се на начин којим се не омета рад 

наручиоца (и државних органа) и не нарушава спокојство грађана (корисника услуга 

наручиоца), а обухвата послове унутар благајне и праћење благајника при предаји 

дневног пазара на путу од благајне до пословне банке. Предметна услуга обухвата све 

послове у оквиру услуге обезбеђења, а нарочито: 

 обезбеђење и физичка заштита запослених и корисника услуга, односно лица у 

благајни у току процеса рада; 

 обезбеђење благајне, опреме, новчаних средстава и друге имовине у благајни 

наручиоца и пословања благајне; 

 свеобухватна контрола улазака и излазака лица у благајну наручиоца и 

спречавање свих активности и појава које могу угрозити редован режим рада 

благајне, као и откривање и спречавање појава које би могле да угрозе имовину  

и странке; 

 контрола уношења и изношења предмета, материјала и опреме у/из благајне, 

укључујући и забрану уношења оружја, радиоактивних и других опасних 

материја или предмета и по потреби преглед лица и/или ствари; 

 спречавање неовлашћеног уношењa и изношењa основних средстава, ситног 

инвентара, друге опреме и материјала наручиоца;  
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 предузимање превентивних мера и обезбеђење трагова извршења дела, у случају 

откривања кажњивог дела, уз обавезу да томе обавести надлежну јединицу 

МУП и одговорно лице наручиоца, као и да наручиоца обавештава о другим 

појавама у вези целокупне безбедности запослених и других присутних лица у 

благајни; 

 организовање потребне интервенције у случају активирања аларма или 

ванредног догађаја; 

 контрола употребе отвореног пламена у благајни, а у случају почетних пожара 

насталих услед временских непогода или намерног изазивања пожара - одмах 

обавести надлежну ватрогасну јединицу и одговорно лице наручиоца као и да, 

по могућству, приступи гашењу приручним расположивим средствима не 

угрожавајући озбиљно личну безбедност и безбедност присутних лица;  

 пратња благајника при предаји дневног пазара у банку; 

 пружање помоћи повређеној странци или другом присутном лицу и  позивање 

службе хитне помоћи (по потреби); 

 вођење евиденције у дневнику рада о свим уоченим појавама и околностима од 

значаја за безбедност, као и уредно и благовремено обавештавање надлежних 

лица наручиоца о њима; 

 замена службеника физичког обезбеђења, уколико је наручилац незадовољан 

његовим радом; 

 накнада штете до које је дошло предузимањем или непредузимањем радње 

службеника обезбеђења ангажованог на пружању предметне услуге; 

 обезбеђење униформе за ангажованог службеника физичког обезбеђења, са 

видно истакнутим амблемом на коме ће писати да је лице за обезбеђење, као и 

неопходну опрему за рад, све искључиво о трошку понуђача и обезбеђење да се 

службеник обезбеђења придржава свих прописаних мера из области заштите на 

раду; 

 достављање обавештења о закљученом уговору, анексу уговора или раскиду 

уговора месно надлежној полицијској управи у року од 8 дана од дана настале 

промене;  

 одређивање лица за контакт, одговорног за контролу квалитета услуге и 

контролу рада службеника обезбеђења, као и стална сарадња и поступање у 

складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица  наручиоца у погледу 

начина обављања послова услуге која је предмет ове јавне набавке, и 

 остале послове  у складу са прописима за предвиђеним за услугу обезбеђења. 

 

 Понуђач је дужан да за службеника обезбеђења кога буде ангажовао на 

извршењу услуге која је предмет ове набавке ангажује лице које је стекло прописану 

лиценцу у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 

104/13, 42/15 и 87/18), а да наручиоцу, истовремено са понудом достави 

 лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите са оружјем. 

  

 Наручилац задржава право измене броја извршилаца на извршењу уговорене 

услуге, зависно од стварних потреба у току реализације уговора. 

 

  
 3. Квалитет, контрола и обезбеђење гаранвције квалитета: 
 
 Квалитет услуга које су предмет ове јавне набавке мора бити у складу са 

правилима професије, стандардима и нормативима за предметну услугу и захтевима 

наручиоца.  
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 4.Циљ поступка:  Поступак се спроводи ради доделе уговора. 

 

 

 

 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

 Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета 

јавне набавке који су потребни за припремање прихватљиве понуде у складу са 

стварним потребама наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 



ЈН 275-2/2019 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – физичко обезбеђење  7/ 32 
  

 

 

 1. Обавезни услови 
 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће у потупку, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то достављањем уз понуду: 

Р.бр. Обавезни услови: Начин доказивања: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН); 

 

 
1.Изјавом (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом, и 
 

 

 

 

 

2. Важећом лиценцом за 

вршење послова физичко-

техничке заштите лица и 

имовине и одржавање реда на 

спортским приредбама, јавним 

скуповима и другим местима 

окупљања грађана 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности услуга обезбеђења која су предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН). 

 

2. Додатни услови 

 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

р.бр. Додатни услови: Начин доказивања: 

 1. Довољан пословни капацитет - са којим понуђач располаже 

уколико у периоду од 12 месеци пре објављивања позива 

наручиоца на Порталу јавних набавки за ову набавку, пружао 

истоврсне услуге, односно да је закључио најмање пет уговора 

о пружању услуге физичко-техничке заштите; 

 

 
Изјавом (Образац 5. у 

поглављу VI ове 

конкурсне 

документације) 
 

 

2 Довољан кадровски капацитет - са којим располаже уколико 

има довољан број лица потребних за реализацију предметне 

јавне набавке, и то најмање прописан број  службеника 

физичког обезбеђења (10) са лиценцом за вршење 
специјалистичких послова службеника обезбеђења – са 

оружјем   
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3 Довољан технички капацитет - са којим понуђач располаже 

уколико поседује довољну и адекватну опрему потребну за 

реализацију предметне јавне набавке, тј. прописано оружје и 

униформу за службеника обезбеђењаи и др. предмети за рад 

на пословима обезбеђења, хтз опрему и сл., у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу, подзаконским актима и 

уговором. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, подизвршилац мора да 

испуњава све обавезне услове из тачке 1. (Обавезни услови). 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из тачке 1. (Обавезни услови), а додатни услов из тачке 2. 

(Додатни услови), испуњавају заједно.  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем уз понуду доказа наведених у табелама под 

тачком 1. (Обавезни услови) и 2. (Додатни услови). Изјавом о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне набавке понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке 

(из члана 75. и 76. Закона), дефинисане овом конкурсном документацијом и 

достављањем уз понуду копије важеће лиценце за вршење послова физичко-техничке 

заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 

другим местима окупљања грађана (лиценца издата понуђачу). 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава о испуњавању услова за 

учешће у поступку ове јавне набавке мора бити потписана од стране сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.   

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвршиоца о испуњавању услова за учешће у поступку јавне 

набавке, потписану од стране подизвршиоца и оверену печатом подизвршиоца 

(Образац број 6 из у поглављу VI ове конкурсне документације).  

 Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке морају да буду 

потписане од стране законског заступника понуђача, односно подизвршиоца. Уколико 

ове изјаве потписује лице које није законски заступник понуђача уписан у регистар код 

надлежног органа као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за њено потписивање.  

 Пре доношења одлуке о додели уговора наручилац може да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 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. 

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа), понуђач ће бити дужан да достави све или поједине доказе из следеће табеле: 
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р.б Услов: Доказ: 

 

 

 

 

1. 

 

 
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: 

Правна лица:  
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;Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 

Уверење вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде и кривично дело примања мита; 

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 

Предузетници и физичка 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).  

Ови докази се обавезно достављју и за сваког учесника заједничке 

понуде и подизвршиоца.  

Докази из ове тачке 1. не могу бити старији од 2 месеца пре 

отварања понуда;  

 

2. 

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: 

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. 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.  

Докази из ове тачке 2. не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

  

 Испуњеност додатних услова из тачке 2. овог поглавља понуђач доказује 

достављањем уз понуду Обрасца 5. у поглављу VI ове конкурсне документације (Изјава 

о испуњености услова).  

 Понуђач коме се додели уговор дужан је да достави наручиоцу истовремено са 

закључењем уговора копију важеће лиценце за вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења – са оружјем издату службенику обезбеђења кога ће 

ангажовати на извршењу услуе која је предмет ове набавке. 
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 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа (понуђачи који су регистровани у регистру који води 

Агенција за привредне регистре не морају да доставе извод из регистра, јер је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs). 

 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. 

 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. 

 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“.  

 Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

ПДВ-а. 

 

 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

 ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

 ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

 Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1. Понуда (Образац 1); 
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2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених у овој конурсној докумнтацији (Образац 

5); 

6. Образац изјаве подизвршиоца о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

7. Поред понуде са назначеним обрасцима понуђач је дужан да уз понуду достави 

и копију важеће лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 

другим местима окупљања грађана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 1 

ПОНУДА 

 

 
Понуда бр. ______ од _____.2019. године за јавну набавку услуга физичког 

обезбеђења пословног простора, ЈН бр. 275-2/2019 



ЈН 275-2/2019 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – физичко обезбеђење  12/ 32 
  

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

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 ПОДИЗВРШИОЦЕМ 

1. 

 

2. 

 

3. 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 
Упутство: У табели 1) унети податке о броју и датуму понуде (заведене код понуђача) и 

табелом захтеване податке. У табели 2) - заокружити А), Б) или В) (зависно од тога да ли се 

понуда подноси самостално, са подизвршиоцем или заједничка понуда) и уписати податке о 

подизвршиоцу, уколико се понуда подноси са подизвршиоцем, односно податке о свим 

учесницима заједничке понуде, ако се подноси заједничка понуда.  
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ  

  

 

1) 
 

Назив подизвршиоца: 

 

 

 

 

Адреса: 
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Матични број: 
 

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвршилац: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити  подизвршилац: 
 

 

2) 
 

Назив подизвршиоца: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвршилац: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити  подизвршилац: 
 

 

3) 
 

Назив подизвршиоца: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвршилац: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити  подизвршилац: 
 

 

 

Упутство понуђачу:  
 
 У табелу уписати захтеване податке. 

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

са подизвршиоцем, а уколико има већи број подизвршилаца од места предвиђених у табели, 

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

достави за сваког подизвршиоца. 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
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 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: 
 

 

 
Упутство понуђачу:   
  

 Попунити табелом захтеване податке. 

 

 Ова табела се доставља уз Понуду само у случају подношења заједничке понуде.  

  

 Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели - 

образац копирати у довољном броју примерака. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2 
 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  ПЛАЋАЊЕ, 

ИСПОРУКА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
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Опис услуге: Број 

сати: 

Јединична 

цена без 

ПДВ/сат: 

Јединична 

цена са 

ПДВ/сат: 

Укупна цена 

без ПДВ: 

Укупна 

цена са 

ПДВ: 

1 2 3 4 5 6 

Физичко обезбеђење 

пословног простора 

     

Део вредности набавке 

који ће рализовати 

подизвршилац: 

 

 _____%                                                                              
(највише до 50%) 

 

Начин плаћања: 

На текући рачун понуђача у року од ___ дана од 

испостављања предрачуна                (најкраће 15 а најдуже 45 дана) 

 

Рок важења (опција) 

понуде: 

 

_____ дана од дана отварања понуда 

(најмање 30 дана) 

Место и време извршења 

услуге: 

 Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 40, радним даном од 

8
00 

до 17
00

  сати 

 

 Овај образац чини саставни део наше понуде. 
 

Датум:                    Понуђач: 
                                                                      (име и потпис зак. заступника) 

    М. П.  

__________________.2019. год.                                ________________________________ 

 

 

 

Упутство понуђачу за попуњавање структуре цене:  
 У колону 3 структуре цене уписати понуђену јединичну цену по 1 сату без ПДВ.  

 У колону 4 уписати понуђену јединичну цену по сату обрачунату са ПДВ.  

 У колони 5 унети понуђену цену за укупне сате из колоне 2 табеле обрачунату без ПДВ. 

 У колону 6 уписати понуђену цену за  за укупне сате из колоне 2 табеле обрачунату са 

ПДВ.   

 

  

 Додатно упутство понуђачу: 
 

 Образац структуре цене као саставни део 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. 
 

  

  

Образац 3 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
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 У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 

___________________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за ЈН 275-2-/2019 Јавног предузећа “Стан” из Ужица, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА: ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН  ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

  

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 Упутство понуђачу: 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, ако је израђен 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. 

 

 

 

 

 

 

Образац 4 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, законски заступник 

понуђача: 

 

 ___________________________________________________,  
(Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо понуду 

у поступку јавне набавке услуге физичког обезбеђења пословног простора наручиоца 

Јавног предузећа „Стан“ из Ужица, бр. ЈН 275-2/2019, поднели независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место и датум: М.П. 

Законски заступника 

понуђача (име и потпис) 

 

   

 
 

 

Упутство понуђачу:  
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у 

потребном броју примерака. 

 

Напомена:  
 

 У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

 Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 

понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.  

 Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.   

 

 

 

Образац 5 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
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 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  __________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) у поступку јавне набавке услуга физичког обезбеђења 

пословног простора, број ЈН 275-2/2019 испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона); 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (члан 75. став 1. тачка 2. Закона); 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) - члан 75. став 1. тачка 4. Закона); 

 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. 

Закона); 

 Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јер располаже са 

довољним пословним, кадровским и техничким капацитетом јер: 

 је закључио ___* уговора  о пружању услуге физичко-техничке заштите у 

периоду од 12 месеци пре објављивања позива наручиоца на Порталу јавних 

набавки за ову набавку, 

 има у радном односу, односно радно ангажованих ___* службеника физичког 

обезбеђења са лиценцом за вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења – са оружјем , и 

 располаже са прописаним оружјем и униформом за све службенике 

обезбеђења у складу са Законом о приватном обезбеђењу.  
 

 Понуђач ће за извршење уговорених услуга обезбеђења пословног простора 

ангажовати службеника обезбеђења који располаже са важећим лиценцом за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем,  у складу са Законом 

о приватном обезбеђењу.  

 

Место:______________                                                                               Понуђач: 

Датум:_________.2019. године                         М.П.                     _____________________                                                         

                        (потпис зак. заступника) 

 

 

Упутство понуђачу: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

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

 * унети број закључених уговора, односно број запослених.  

  

 

 

Образац 6 
 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВИЗВРШИОЦА 
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЧЛ. 75. ЗАКОНА) 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона Закона о јавним набавкама (у даљем 

тексту: Закон), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвршилац________________________________________________________н

авести назив подизвршиоца) у поступку јавне набавке услуга физичког 

обезбеђења пословног простора/благајне ЈП “Стнан” Ужице, број ЈН 275-2/2019 - 

испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвршилац је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона); 

 

2) Подизвршилац и његов законски заступник нису осуђивани 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 (члан 75. став 1. тачка 2. Закона); 

 

3) Подизвршилац је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 

када има седиште на њеној територији) - члан 75. став 1. тачка 4. 

Закона); 

 

4) Подизвршилац располаже са важећом лиценцом за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на 

спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања 

грађана 

 

 

Место:_____________                                                                    Подизвршилац: 

 

Датум:_______.2019. године                         М.П.                 _____________________                                                         
                        (потпис зак. заступника) 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвршиоца и оверена печатом.  

 

Модел уговора 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

  

 

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' из Ужица, ул. Марије – Маге Магазиновић 

број 7;  ПИБ:101624709; МБ:07382685; РН:160-51497-09 код Banca Intesa AД 

Београд.(у даљем тексту: наручилац), кoга заступа директор, Нијемчевић Дејан, 

ЈМБГ: 2211973794416 л.к. бр. 003787345 издата од ПУ Ужице, са једне стране, и 

 

2. ___________________________________________________________________ 

из _______________, ул. ______________________________________ бр. ____. 

МБ: __________________; ПИБ: ___________________; ТР: 

______________________ код ______________________ (у даљем тексту: 

извршилац), кога заступа ________________, 

_________________________________,
 

ЈМБГ: __________________________ 

л.к. бр. _________________________, издата од ПУ ___________________, са 

друге стране. 

 

 

При закључењу овог уговора уговорне стране сагласно констатују: 

 да је наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, бр. 124/2012, 14/15, 68/15), спровео јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

275-2/2019, чији је предмет набавка услуге физичког обезбеђења пословног 

простора/благајне, у приземљу стамбено-пословне зграде у улици Димитрија 

Туцовића број 40 у Ужицу (у даљем тексту: благајна); 

 да је извршилац доставио наручиоцу понуду заведену код наручиоца под бројем 

______ од _______.2019. године, а код извршиоца под бројем _______ од 

_______.2019. године (у даљем тексту: понуда), која понуда чини саставни је део  

овог уговора;  

 да је наручилац у складу са Законом о јавним набавкама донео Одлуку о о 

додели уговора, заведену код наручиоца под бр. ЈН 275-2/2018 од _______. 2019. 

године (у даљем тексту: одлука о додели уговора). 

 

 На основу одлуке о додели уговора за јавну набавку услуга физичког обезбеђења 

пословног простора, уговорне стране су се споразумеле и сагласно уговориле: 

 

Члан 1.   

 Предмет овог уговора је набавка услуга обезбеђења благајне наручиоца, у свему 

према понуди и делу конкурсне документације насловљеном: „Спецификација - опис и 

техничке карактеристике предмета јавне набавке“ из конкурсне документације, која 

чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: уговорена услуга), односно да врши 

уговорену услугу која чине: 

 обезбеђење и физичка заштита запослених и корисника услуга, односно лица у 

благајни у току процеса рада; 

 обезбеђење благајне, опреме, новчаних средстава и друге имовине у благајни 

наручиоца; 

 свеобухватна контрола улазака и излазака лица ублагајну наручиоца и 

спречавање свих активности и појава које могу угрозити редован режим рада, 

као и откривање и спречавање појава које би могле да угрозе имовину  и 

кориснике услуга наручиоца; 
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 спречавање неовлашћеног уношењa и изношењa основних средстава, ситног 

инвентара, друге опреме и материјала;  

 контрола уношења и изношења предмета, материјала и опреме у/из благајне, 

укључујући и забрану уношења оружја, радиоактивних и других опасних 

материја или предмета и по потреби преглед лица и/или ствари; 

 предузимање превентивних мера и обезбеђење трагова извршења дела, у случају 

откривања кажњивог дела, уз обавезу да томе обавести надлежну јединицу 

МУП и одговорно лице наручиоца, као и да наручиоца обавештата о другим 

појавама у вези целокупне безбедности запослених и других присутних лица у 

благајни; 

 организовање потребне интервенције у случају активирања алармног система 

или ванредног догађаја; 

 контрола употребе отвореног пламена у благајни, а у случају почетних пожара 

насталих услед временских непогода или намерног изазивања пожара - одмах 

обавести надлежну ватрогасну јединицу и одговорно лице наручиоца да да, по 

могућству, приступи гашењу приручним расположивим средствима не 

угрожавајући озбиљно личну безбедност и безбедност присутних лица;  

 пратња благајника при предаји дневног пазара у банку; 

 пружање помоћи повређеној странци или другом присутном лицу и  позивање 

службе хитне помоћи (по потреби); 

 вођење евиденције у дневнику рада о свим уоченим појавама и околностима од 

значаја за безбедност, као и уредно и благовремено обавештавање надлежних 

лица наручиоца о њима; 

 замена службеника физичког обезбеђења, уколико је наручилац незадовољан 

његовим радом; 

 накнада штете до које је дошло предузимањем или непредузимањем радње 

службеника обезбеђења ангажованог на пружању уговорене услуге; 

 обезбеђење униформе за ангажованог службеника физичког обезбеђења, са 

видно истакнутим амблемом на коме ће писати да је лице за обезбеђење, као и 

неопходну опрему за рад, све искључиво о трошку извршиоца и обезбеђење да 

се службеник обезбеђења придржава свих прописаних мера из области заштите 

на раду; 

 достављање обавештења о закљученом уговору, анексу уговора или раскиду 

уговора месно надлежној полицијској управи у року од 8 дана од дана настале 

промене;  

 одређивање лица за контакт, одговорног за контролу квалитета услуга и 

контролу рада службеника обезбеђења, као и стална сарадња и поступање у 

складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица  наручиоца у погледу 

начина обављања послова услуге која је предмет ове јавне набавке, и 

 остале послове  у складу са прописима за предвиђеним за услугу која је предмет 

ове набавке. 

 

Члан 2.  

Извршилац је дужан да уредно извршава уговорену услугу по правилима 

професије, стандардима и нормативима за предметну услугу и захтевима наручиоца, у 

складу са законом, подзаконским актом и овим уговором.  

Извршилац је дужан да обезбеђује благајну наручиоца сваког радног дана код 

наручиоца у времену од 8,
00

 до 17,
00

h непрекидно са једним извршиоцем. 

Наручилац задржава право да повећа или смањи дневно време вршења услуге 

(број сати). 
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Члан 3.  
 Извршилац је обавезан да за непосредно извршење уговорене услуге обезбеди 

најмање једног службеника обезбеђења, који поседује/у  важећу лиценцу за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења са – оружјем. 

 Наручилац задржава право да измене број извршилаца на извршењу уговорене 

услуге, зависно од стварних потреба у току реализације овог уговора, због чега је 

извршилац у обавези да има најмање 10 службеника обезбеђења са лиценцом из става  

1. овог члана. 

 

Члан 4. 
    На име извршења уговорених услуга, наручилац је дужан да извршиоцу уредно 

плаћа накнаду обрачунату по јединичним ценама из понуде (по сату), с тим да укупна 

вредност овог уговора за уговорени период не може бити већа од 810.000,00 динара без 

ПДВ. 

 Накнаду из става 1. овог члана наручилац ће плаћати месечно, на основу рачуна 

извршиоца, у року од ____ дана од дана достављања неспорног месечног рачуна. 

 Рачун из става 2. овог члана наручилац ће достављати до 5. у месецу за 

извршене услуге у претходном месецу, и то на основу евиденције остварених сати 

службеника обезбеђења на пословима уговорене услуге, коју је оверило овлашћено 

лице наручиоца (неспорни рачун). 

 Извршилац је дужан да наручиоцу фактурише цену извршених уговорених 

услуга у току претходног месеца обрачунату по јединичним ценама из понуде, у износу 

од ______________ динара по сату.  

 Уговорне стране су сагласне да  цена из става 4. овог члана  обухвата цену 

уговорене услуге у коју су укључени сви трошкови за њено извршење. 

 Цену из става 4. овог члана, наручилац ће уплаћивати извршиоцу услуга на 

текући рачун број ______________________________ који се води код 

______________________ банке. 

 

Члан 5. 
 Наручилац може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке (број сати) с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5 % од укупне вредности овог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 4. став 1. овог 

уговора за уговорени период, односно време извршења уговорене услуге. 

 

Члан 6. 
 Извршилац се обавезује да, у складу са важећим Законом о приватном 

обезбеђењу и подзаконским актима, и то истовремено са потписаним и овереним 

уговором - достави наручиоцу копију важећу/е лиценце за вршење специјалистичких 

послова службеника обезбеђења - са оружјем издату службенику обезбеђења кога 

ангажује на извршењу уговорене услуге. 

        

Члан 7. 
 Ангажованог службеника приватног обезбеђења на извршењу уговорене услуге, 

извршилац не може мењати у периоду важења уговора без сагласности наручиоца, а у 

случају дате сагаласности, извршилац је у обавези да на извршењу уговорене услуге 

ангажује извршиоце са важећом лиценцом из члана 3. овог уговора. 

 Извршилац је дужан да обезбеди да се ангажовани службеници приватног 

обезбеђења на извршењу услуге придржавају прописа из области безбедности и 
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здраваља на раду, и да, у свакодневном раду примају и извршавају све дозвољене 

налоге од овлашћеног лица наручиоца. 

 Наручилац може писаним актом захтевати од извршиоца замену службеника 

обезбеђења, уколико није задовољан са његовим радом, као и у случају да се исти не 

придржавају налога овлашћених лица наручиоца, а извршилац је у обавези да му то 

омогући.  
 

Члан 8. 
 Извршилац непосредно одговора за сву штету која настане на имовини 

наручиоца, односно имовини и телу трећих лица, а која штета буде проузрокована 

радњом или пропуштањем службеника обезбеђења на извршењу уговорене услуге, 

осим штете која настане приликом нужне, примерене и оправдане интервенције 

службеника обезбеђења у сврху заштите имовине наручиоца или лица чији је живот и 

здравље угрожен. 

 Узрок и околности под којима је штета настала на имовини наручиоца, као и у 

случају настанка телесних повреда запослених или трећих лица у поступку нужне и 

оправдане интервенције службеника, утврђује заједничка комисија у саставу од 

једнаког броја представника обе уговорне стране. 

 Комисија из претходног става 2. овог члана ће по потреби обезбедити или 

спровести поступак обезбеђења доказа и утврдити висину штете, у складу са 

позитивним прописима, а накнада штете извршиће се према позитивним прописима.

  
 

Члан 9. 
 Извршилац је обавезан да о свом трошку за службеника обезбеђења који ће 

извршавати уговорену услугу обезбеди комплетну униформу (зимску и летњу), 

идентификациону картицу која садржи личне податке, фотографију и назнаку 

овлашћења службеника приватног обезбеђења коме је издата,  као и осталу неопходну 

опрему за рад (прописано оружје и др. предмети за рад на пословима обезбеђења, хтз 

опрему и сл.). 

 Извршилац је дужан да врши надзор над радом својих службеника обезбеђења 

које ангажује на обезбеђењу благајне наручиоца, као и да овлашћеним лицима 

наручиоца омогући несметану контролу рада ових извршилаца. 

 

Члан 10. 
 Извршилац се обавезује да чува у тајности све податке о даваоцима и 

корисницима услуга обједињене наплате и видео снимцима у складу са законом, као и 

другим подацима до којих дође у току извршења обавеза преузетих овим уговором, а 

гарантује и заштиту тајности података у име лица које ће бити ангажовано на 

пословима  извршења уговорене услуге. 

 

Члан 11.  
 Уговор се закључује  на период од дванаест месеци или до утрошка планираних 

средстава наручиоца за ову намену (зависно од тога која околност пре наступи). 

 Све измене и допуне овог Уговора се могу вршити искључиво путем Анекса. 

 Уговорне стране могу отказати овај уговор у писаној форми, при чему је отказни 

рок 30 дана од дана обавештења друге уговорне стране.  
 

 Члан 12.    
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 Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања и овере од стране обе 

уговорне стране и важи за период од годину дана, односно до реализације процењене 

вредности уговора, од 810.000,00 динара без ПДВ-а.  

 Процењена вредност из става 1. овог члана промениће се у случају промене 

финансијског, односно плана набавки наручиоца у делу којим су предвиђена средства 

за набавку која је предмет овог уговора.   

 

 

Члан 13.   
 На односе уговорних страна настале поводом извршења овог уговора, а који 

нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о приватном обезбеђењу и других одговарајућих позитивних 

прописа.  

 

Члан 14.   
 Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно.  

 Уколико спорови између наручиоца и извршиоца не буду решени спорзумно, 

уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.   

 

Члан 15.   
 Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака којих су по три примерка 

за наручиоца, а два примерка за извршиоца. 

  

  

ЗА ИЗВРШИОЦА,                      ЗА НАРУЧИОЦА, 

  

                       Директор, 

                 Дејан Нијемчевић 

 

 

 

Упутство понуђачу:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

понуђачем коме се додели уговор. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће 

Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 

 У случају избора заједничке понуде, у уговору ће се навести чланови групе који 

подносе заједничку понуду и клаузула о неограниченој солидарној одговорности свих 

чланова групе понуђача за извршење уговора. 

 У случају избора понуде са подизвођачем у уговор ће се унети назив 

подизвођача и постотак вредности предмета, односно дела набавке који ће извршавати 

подизвођач, као и клаузула о непосредној одговорности понуђача наручиоцу за обавезе 

подизвођача.  

 У случају доделе уговора понуђачу са негативном референцом у уговор ће се 

унети одредбе о условима уновчења менице за добро извршење посла. 

Понуђач ће попунити податке о свом називу, седишту, адреси, овлашћеном лицу, 

ПИБ, МБ, текућем рачуну и потписати уговор као доказ да су унети подаци тачни. 

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у 

понуди. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

 САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду на српском језику, на коме се води поступак. 

  

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА 
 

 Понуђач понуду подноси непосредно у пријемну канцеларију наручиоца или 

путем поште у затвореној коверти, и то затвореној на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 На полеђини коверте 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: Јавно предузеће “Стан” Ужице са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 195-1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

закључно са 08.04.2018. године до 10,00 часова без обзира на начин достављања. 

 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа понуда. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу, на 

његов захтев, предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум пријема понуде, а у случају да је понуда приспела последњег дана рока 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. 

 Понуда се саставља на Обрасцима понуде и мора садржати све податке 

захтеване предметним обрасцима. Понудом, у складу са Законом и конкурсном 

документацијом и упутствима на обрасцима, морају бити попуњени обраци, табеле и 

модел уговора: 

 

Ред. 

бр. 

 

Образац понуде и саставни 

делови: 

У складу са конкурсном документациом и 

упутсвима на обрасцима - попуњава, 

потписује, оверава  и подноси понуђач: 

 

1. 

Понуда (образац 1)  

Табела 1) Општи подаци о 

понуђачу са табелом 2) 

Понуду подноси: 

-  који подноси самосталну понуду, 

-  који наступа са подизвршиоцем,  

- сви или овлашћени члан групе понуђача у 

заједничкој понуди у складу са Споразумом  

2. Табела – 3) Подаци о 

подизвођачу 

 

који подноси понуду са подизвршиоцем  

 

3. 

Табела – 4) Подаци о 

учеснику у заједничкој 

понуди 

сви или овлашћени члан групе понуђача у 

заједничкој понуди 

 

4. 

Образац 2 - Структура цене 

са упутством, плаћање, 

испорука, попусти, важење 

- који подноси самосталну понуду, 

- који наступа са подизвршиоцем,  

 - сви или овлашћени члан групе понуђача у 
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понуде заједничкој понуди 

 

5. 

Образац 3 – Трошкови 

припремања понуде 

није обавезан јер није захтеван узорак и 

средство обезбеђења 

 

6. 

Образац 4 - Изјава о 

независној понуди 

који наступа самостално, са подизвршиоцем и 

сваки учесник у заједничкој понуди 

 

7. 

Образац 5 - Изјава понуђача 

о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне 

набавке 

 

који наступа самостално, са подизвршиоцем и 

сваки учесник у заједничкој понуди 

 

 

8.  

Образац 6 - Изјава 

подизвођача о испуњавању 

услова за учешће у 

поступку јавне набавке 

који подноси понуду са подизвршиоцем, 

потписану и оверену печатом од стране сваког 

подизвођача  

 

 

9. 
 

Модел Уговора 

- који подноси самосталну понуду, 

- који наступа са подизвршиоцем,  

- сви или овлашћени члан групе понуђача у 

заједничкој понуди 

 

10. 
Споразум учесника у 

заједничкој понуди (о 

заједничком извршењу 

набавке) 

који подноси заједничку понуду. Споразум 

мора бити потписан и оверен печатом од сваког 

учесника групе понуђача  

 

11. 

 

Копија лиценца за вршење 

послова физичко-техничке 

заштите са оружјем. 

 

-  који подноси самосталну понуду, 

- који наступа са подизвршиоцем,  

 - сви чланови групе понуђача у заједничкој 

понуди 

 

 3. ПАРТИЈЕ 
 Предмет јавне набавке није обликован у партије. 

 

 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 конкурсном документацијом одређен за подношење понуде. 

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која 

документа накнадно доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће 

“Стан”, Ужице, ул. Марије-Маге Магазиновић број 7,  са назнаком:  

1. „Измена понуде за јавну набавку услуге, ЈН 275-2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” - ако 

се понуда мења, или:  

2. „Допуна понуде за јавну набавку услуге, ЈН 275-2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” (ако се 

понуда допуњује), или  

3. „Опозив понуде за јавну набавку услуге, ЈН 275-2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” (ако се 

понуда опозива),  или:  

4. „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге ЈН ЈН 275-2/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” (ако се понуда истовремено мења и допуњује).  
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 На полеђини коверте 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. 

 У случају опозива понуде наручилац ће вратити понуђачу неотворену понуду. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења 

своју понуду.   

  

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВРШИЛАЦ  
 

 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или понуду подноси са 

подизвођачем. 

 

 6.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем дужан је да у Обрасцу 

понуде наведе да понуду подноси са подизвршиоцем и проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвршиоцу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвршиоца, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвршиоцу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

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

јавној набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави Изјаву подизвршиоца о 

испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, чији образац чини саставни 

део конкурсне документације. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на то што део послова 

услуге обезбеђења непосредно извршава подизвршилац.  

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

подизвршиоца, ради утврђивања испуњености у изјави наведених услова. 

 

6.2. 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 предметне јавне набавке, а који споразум обавезно садржи податке о:  

 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од учесника групе понуђача у извршењу уговора, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

 

Група понуђача је дужна да достави Изјаву понуђача о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне набавке за сваког учесника у заједничкој понуди. 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

      ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 Цена и услови плаћања. 

 

 Понуђене јединичне цене су фиксне за цео уговорени период пружања услуге, 

па не подлежу промени. 

 Понуда са попустом није дозвољена.  

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Наручилац задржава право да продужи или скрати дневно време и термине за 

извршење услуге.  

 

 7.2. Захтев у погледу рока важења (опција) понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, 

односно до закључења уговора. 

 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. 

 Ближи захтеви наручиоца садржани су у моделу уговора.  

 

7.3.Рок плаћања 
 

 Рок плаћања не може бити краћи од 15, нити дужи од 45 дана. 

 

 8. 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 су урачунати сви трошкови за реализацију уговора.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

  

 9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

 СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

 ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 Понуђач коме се додели уговор дужан је да обезбеди чување свих података о 

давоцима и корисницима услуга у СОН (систем обједињене наплате), које код 

наручиоца сазна лице које понуђач ангажује на извршењу уговора (подаци о странкама, 

снимци и сл.).  

 



ЈН 275-2/2019 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – физичко обезбеђење  29/ 32 
  

 

 10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

 ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
  

 Заинтересовано лице може, исључиво у писаном облику  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са захтевом насловљеним као: 

„Захтев за додатним информацијама (или појашњењима) конкурсне документације, ЈН 

брoj 275-2/2019”, који се, у случају достављања електронским путем, уписује у реду 

озаченом као: “Subjekt” 

 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 писаним путем, 

односно достављањем захтева у пријемну канцеларију наручиоца, путем поште на 

адресу наручиоца, или путем електронске поште на e-mail: 

gordana.cvijovic@jpstan.com,  или findirektor@jpstan.com, или  pravno@jpstan.com, или 

факсом на број 031/ 513-259.  

 Ако се писани акт наручиоца или понуђача из овог поступка доставља путем 

електронске поште или факсом, наручилац и понуђач су дужни да од друге стране 

захтевају потврду пријема, а страна која је примила акт, дужна је да потврди да је акт 

примљен.  

 

 

 11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

 ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

 ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

 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 подизвршиоца.  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршиоца, наручилац ће 

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

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвршиоца.  

  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.  

 

 

mailto:findirektor@jpstan.com
mailto:pravno@jpstan.com
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 12. 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. 

 

 

 13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 ПОНУЂАЧА  
  

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном/овом поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права могу да 

поднесу и ЗЈН овлашћени органи и организације, у складу са ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 

даљем тексту: Републичка комисија), путем поштанке пошиљке упућене на званичу 

пријемну адресу Републичке комисије која гласи: ул. Немањина бр. 22-26, Београд, или 

њеном предајом на званичној пријемној писарници овог органа, која се налази на истој 

адреси (Републичка комисија не поступа по поднесцима упућеним или примљеним 

путем електронске поште). 

 Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 

поштом на e-mail: gordana.cvijovic@jpstan.com;  или: findirektor@jpstan.com; или  

pravno@jpstan.com; или факсом на број 031/ 513-259, или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.   

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

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

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 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.  

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.   

mailto:gordana.cvijovic@jpstan.com
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 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2. назив и адресу наручиоца;  

3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  

4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7. потпис подносиоца.  

 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 

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 - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ЈН  195-1/2018; 

(7) сврха: такса за ЗЗП у поступку ЈН бр. 275-2/2019 наручиоца ЈП “Стан” 

Ужице;  

(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, или  

 

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 у претнодној тачци (1), или  

 

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), или 

 

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 ЗЈН и другим прописом. 
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 Поступак заштите права регулисан је одредбама чланова: 138. - 166. ЗЈН.  

 

 14. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. ЗЈН, односно од дана стицања законских услова.   

 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) ЗЈН.  

 

 15. САСТАВНИ ДЕО УПУТСТВА чине упутства и напомене дати понуђачу на 

обрасцу понуде и другим обрасцима и моделу уговора из ове конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку: 
1. Гордана Цвијовић ____________(с.р.) 

2. Марија Кузељевић ___________ (с.р.) 

3. Рајка Караичић ______________ (с.р.) 


