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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 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 1152/2018-01 од 22.10.2018. и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 1152/2018-02 од 22.10.2018., 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за јавну набавку мале вредности радова- реконструкција унутрашњих 

инсталација видео надзора 
ЈН бр. 02/2018  

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 
 
 
 
 
 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација  7.  

 
 

VI 

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

12.  

V Критеријуми за избор најповољније понуде 18. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 19.  

VII Модел уговора 34. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 38. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца 

 
Назив наручиоца: Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у 
Суботици 
 
Адреса: Трг жртава фашизма 21 
 
Интернет страница: www.tg.edu.rs 
 
Врста наручиоца: установа за опште средње образовање 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности. 
Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

3.  Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 02/2018 су радови- реконструкција унутрашњих 
инсталација видео надзора. 
Назив и ознака из општег речника набавки: радови на уградњи алармног 
система за заштиту од провале 45312200-9 
 

4. Лице за контакт 

 

Торнаи Адриан 
Е-маил:  office@tg.edu.rs 
Факс: 024/524-785 
 

5. Пропратна напомена 
 
Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти 
са назнаком: „Понуда за радове- реконструкција унутрашњих инсталација 
видео надзора, ЈНМВ бр. 02/2018“. 
На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Пунуду 
послати поштом или лично предати у секретаријату Гимназије за талентоване 
ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, Трг жртава фашизма 21 
 
 

 
 
 
 

http://www.tg.edu.rs/
mailto:office@tg.edu.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
2.1 Предмет јавне набавке су радови- реконструкција унутрашњих инсталација 
видео надзора. Минималне техничке карактеристике за наведену јавну набавку 
које понуђена опрема која треба да се угради мора да задовољи дате су у делу 
III Конкурсне документације. 

 
2.2 За потребе визуелног надзора прилаза објекту, улаза у објекат, 
доворишта, ходницима и просторијама високог значаја предвиђена је 
инсталација видео надзора (ЦЦТВ) у колортехници. Поменута инсталација се 
састоји од спољашњих камера, унутрашњих камера, дигиталних видео 
снимача, напајања и припадајућих кабловских инсталација. 
 У објекту школе је планирано за монтажу укупно 5 унутрашњих и 1 
спољна камера и замена 10 унутрашњих и 4 спољашње камере. Уз камере 
предвидети кутије одговарајуће ИП заштите за смештај прикључака за пренос 
напајања и видео сигнала. Пренос видео сигнала ка дигиталним видео 
снимачима се врши пасивним уређајима (видео балун) путем кабла типа УТП 
категорије 5Е ХФ 4x2x0.5мм. Камере се напајају са спратних развода 
напајањима једносмерне струје 12ВДЦ, камере се повезују са спратним 
разводима каблом типа ППЛ 2x0.75мм.  

Монтиране камере се повезују са једним видео снимачем са 16 улазних 
канала и једним са 8 улазних канала. Видео снимачи омогућавају у исто време 
посматрање реалне слике и вршење прегледа снимљеног материјала. 
Снимање се врши на један хард диск величине 4ТБ и један величине 2ТБ. 
 У објекту спортске сале је планирано за монтажу укупно 2 унутрашње и 1 
спољна камера и замена 2 унутрашње и 2 спољне камере. Уз камере 
предвидети кутије одговарајуће ИП заштите за смештај прикључака за пренос 
напајања И видео сигнала. Пренос видео сигнала ка дигиталним видео 
снимачима се врши пасивним уређајима (видео балун) путем кабла типа УТП 
категорије 5Е ХФ 4x2x0.5мм. Камере се напајају са спратних развода 
напајањима једносмерне струје 12ВДЦ, камере се повезују са спратним 
разводима каблом типа ППЛ 2x0.75мм.  

Монтиране камере се повезују са једним видео снимачем са 8 улазних 
канала. Видео снимач омогућавају у исто време посматрање реалне слике и 
вршење прегледа снимљеног материјала. Снимање се врши на један хард диск 
величине 2ТБ. У просторији спортске сале предвиђена је метална заштита 
(решетка) за камере од удара лопте и других могућих утицаја. 
 Складиштење снимака се врши само приликом детектовања кретања на 
такав начин да се при попуњености капацитета хард диска брише најстарији 
снимак наснимавањем новог садржаја. Коришћењем компресије Х264 И 
резолуције камера 1080п при преносу 12фпс омогућава се складиштење 
снимака од минимално 30 дана. 
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 Уређаји поседују могућност повезивања на рачунарску мрежу објекта у 
циљу обезбеђивања приступа ауторизованог приступа систему према 
потребама корисника. Преко интернета видео снимачима се може и даљински 
приступити и на тај начин вршити и ауторизована удаљена контрола. 
 
 Комплетна инсталација се води постојећим трасама слабе струје или 
монтажом додатних ПВЦ каналица. Настављање каблова се врши у назидним 
кутијама 100x100мм путем одговарајућих конектора. 

 
2.3 За потребе спречавања неовлаштеног и неауторизованог уласка у објекат 
школе предвиђена је монтажа противпровалног система који се састоји од 
детектора отварања врата и прозора, детектора покрета, унутрашње и спољне 
сигнализације, управљачких јединица, дојава мониторинг центру у случају 
инцидентних ситуација и техничких проблема.  
 У објекту је планирана уградња 15 детектора покрета, 1 магнетни 
контакт, 2 тастатуре(управљачке јединице) са припадајућом централом, 
модулима за проширење система напајањем и акумулаторима. Тренутно 
монтирана опрема на објетку и ново монтирана ће се интегрисати у један 
систем. 
 Алармну централу је потребно повезати са постојећом ПТТ линијом ради 
остваривања дојаве мониторинг центру. Акомулатори уграђени у систем 
обезбеђују неометан рад система и у случају нестанка струје. Систем је могуће 
обликовати по партицијама које би независно функционисале обезбеђивањем 
приступа само оним просторијама за који постоји привилегија корисника.  
 Детектори се повезују са алармном централом и модулима проширења 
сигналним кабловима типа Цу6x0.22мм. Комплетна инсталација се води 
постојећим трасама слабе струје или монтажом додатних ПВЦ каналица.. 
 
2.4 Целокупна телекомуникациона инсталација објекта мора се извести према 
идејном пројекту телекомуникационих и сигналних инсталација. Пожељно је да 
понуђач изврши увид у идејни пројекат телекомуникационих и сигналних 
инсталација, као и да обави обилазак лица места извођења радова.  Увид у 
идејни пројекат и обилазк лица места може се извршити у „Гимазији за 
талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, сваким радним даном од 
8,00-13,00 часова према унапред заказаном и усаглашеном термину са контакт 
особом, закључно са даном 25.10.2018. године. 
 
2.5 Сви уграђени материјали, апарати и опрема мора имати пројектоване 
карактеристике или боље, одговарати СРПС стандардима и поседовати атесте 
о испитивању кавалитета и карактеристика.  Понуђена опрема која треба да се 
угради мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца и задатим 
минималним техничким карактеристикама. Уколико наручилац посумња да 
поједина понуђена добра не задовољавају тражене спецификације, може 
тражити допунске информације од понуђача 
 
2.6 Понуђач је дужан да у понуди приложи техничку документацију произвођача 
понуђене опреме која се уграђује приликом извођења радова (нпр. Брошуре, 
каталози, корисничка упутства и сл.) која доказује да понуђена добра 
испуњавају све тражене минималне техничке карактеристике. Под техничком 
документацијом се поред наведеног подразумева и техничка документација која 
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је одштампана са званичног сајта произвођача, или други завнични документ 
произвођача добара којим се потврђује испуњеност захтеваних техничких 
карактеристика. Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно 
означи постојање тражених техничких карактеристика (на пример подвлачење 
фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да се недвосмислено може 
закључити да су понуђена добра у складу са траженом техничком 
спецификацијом. Приложена техничка документација понуђених добара може 
бити на српском или на енглеском језику и представља саставни део понуде. 
 
2.7 Пре почетка извођења радова извођач је дужан да проучи техничку 
документацију, изврши упоређење документације са стањем и ситуацијом на 
објекту, и евентуална  одступања  или  нужност  измена сигнализитрати 
наручиоцу. За свако одступање од пројекта, извођач мора имати сагласност 
наручиоца  
 
2.8 Понуђач је дужан да у оквиру Орасца структуре цена прецизно наведе 
назив произвођача и понуђени модел за свако понуђено добро. 
 
2.9 Рок за извођење радова не може бити дужи од 15 календарских дана од 
увођења извођача у посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном 
сачињавања записника о увођењу у посао. 
 
2.10 Приликом извођења радова извођач се мора придржавати СРПС, 
Техничких прописа, Техничке препоруке и упутсва, који су коришћени и при 
изради идејног пројекта. 
 
2.11 Код извођења електро радова водити рачуна да се што мање оштећују већ 
изведени радови и друге инсталације и спровести координацију редоследа 
радова са другим струкама. Извођач је дужан да евентуална оштећења 
приликом извођења радова отклони о свом трошку. 
 
2.12 У току извођења радова извођач и надзорни орган су дужни све измене 
еведентирати у свој примерак пројекта и графицки их приказати црвеном 
трајном бојом. 
 
2.13 Место извођења радова је „Гимназија за талентоване ученике „Деже 
Костоланји“ у Суботиџи, Суботица, Трг жртава фашизма 21. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

RB NAZIV JM KOLIČINA 

 INSTALACIJA VIDEO NADZORA   

 Sportska sala   

    

1 Isporuka i montaža tribrid video snimača za 8 kamera, 

maksimalna rezolucija do 1080p/12fps, VGA, USB, Mouse 

Control, HDMI,  tip DAHUA XVR5108C ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

2 Isporuka i ugradnja HDD2 SATA III hard diska 2TB u video 

rekorder 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

3 Isporuka i montaža kamere za unutrašnju montažu 2Mp sa 

fiksnim objektivom 3,6mm, IC diode dometa 30m, tip 

DAHUA DOME HAC-HDW1220MP-2 ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 4 

    

4 Isporuka i montaža kamere za spoljnu montažu 2Mp sa 

varifokalnim objektivom 2,7-12mm, IC diode dometa 60m, 

tip DAHUA BULLET HAC-HFW1220RP-V ili 

odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 3 

    

5 Isporuka i montaža zaštitne rešetke za kamere u sportskoj 

sali 

  

Komplet materijal i rad kom 2 

    

6 Isporuka i montaža plastične nazidne kutije OG 

100x100x70mm 

  

Komplet materijal i rad. kom 3 
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7 Isporuka i ugradnja pasivnog video baluna ta prenos video 

signala na utp kabl, tip NT-611B ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 7 

8 Isporuka i montaža adaptera 220V/12V 5A, tip SW5 ili 

odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 2 

    

9 Isporuka i polaganje sledećih kablova i kanalica za 

realizaciju sistema video nadzora sa potrebnim instalacionim 

cevima. 

Komplet materijal i rad. 

  

UTP cat5  m 80 

 PPL 2x0,75 licnasti m 80 

 Plastična kanalica 16x16x2000mm kom 30 

    

    

 Škola   

    

10 Isporuka i montaža tribrid video snimača za 16 kamera, 

maksimalna rezolucija do 1080p/12fps, VGA, USB, Mouse 

Control, HDMI, tip DAHUA XVR5116HS ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

11 Isporuka i montaža tribrid video snimača za 8 kamera, 

maksimalna rezolucija do 1080p/12fps, VGA, USB, Mouse 

Control, HDMI, tip DAHUA XVR5108C ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

12 Isporuka i ugradnja HDD4 SATA III hard diska 2TB u video 

rekorder iz pozicije 10 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

13 Isporuka i ugradnja HDD2 SATA III hard diska 2TB u video 

rekorder iz pozicije 11 

  

Komplet materijal i rad kom 1 
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14 Isporuka i montaža kamere za unutrašnju montažu 2Mp sa 

fiksnim objektivom 3,6mm, IC diode dometa 30m, tip 

DAHUA DOME HAC-HDW1220MP-2 ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 15 

15 Isporuka i montaža kamere za spoljnu montažu 2Mp sa 

varifokalnim objektivom 2,7-12mm, IC diode dometa 60m, 

tip DAHUA BULLET HAC-HFW1220RP-V ili 

odgovarajuće 

  

 Komplet materijal i rad kom 5 

    

16 Isporuka i montaža plastične nazidne kutije OG 

100x100x70mm 

  

Komplet materijal i rad. kom 6 

    

17 Isporuka i ugradnja pasivnog video baluna ta prenos video 

signala na utp kabl, tip NT-611B ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 20 

    

18 Isporuka i montaža adaptera 220V/12V 5A, tip SW5 ili 

odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 6 

    

19 Isporuka i polaganje sledećih kablova i kanalica za 

realizaciju sistema video nadzora sa potrebnim instalacionim 

cevima. 

Komplet materijal i rad. 

  

UTP cat5 m 150 

 PPL 2x0,75 licnasti m 150 

 Plastična kanalica 16x16x2000mm kom 20 

 Plastična kanalica 25x16x2000mm kom 20 

    

20 Podešavanje,parametriranje, programiranje i korisnička 

obuka za sistem video nadzora 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

21 Izrada projekta izvedenog objekta   

Komplet pauš 1 
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 PROTIVPROVALNA INSTALACIJA   

1 Isporuka i montaža DSC alarmne centrale sa 8-64 zone, 8 

particija, 8 tastatura, kompletno sa kućištem. tipu PC1864 ili 

odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

2 Isporuka i montaža DSC proširenja alarmnog sistema za 8 

zona. tip PC5108 ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 5 

    

3 Isporuka i povezivanje DSC LCD tastature. tip PK5501 ili 

odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 2 

    

4 Isporuka i montaža metalne kutije za tastaturu.   

Komplet materijal i rad. kom 1 

    

5 Isporuka i montaža metalne kutije dimenzija 28x28x7cm.   

Komplet materijal i rad. kom 2 

    

6 Isporuka i povezivanje DSC modula za napajanje 12V 1A, 

tip PC5204 ili odgovarajuće 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

7 Isporuka i montaža zalivenog transformatora 220V/16V 

30VA 

  

Komplet materijal i rad kom 1 

    

8 Isporuka i montaža akumulatora 12V 7Ah   

Komplet materijal i rad kom 2 

    

9 Isporuka tamper tastera za zaštitu centrale i razvodnih kutija   

Komplet materijal i rad kom 2 

    

10 Isporuka i montaža sledećih elemenata protivprovalne 

instalacije. 

Komplet materijal i rad. 
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detektor pokreta tipu DSC PIR LC100PI ili odgovarajuće, 

komplet sa odgovarajućim zglobnim nosačima. 

kpl 15 

magnetni kontakt za vrata i prozore, tip SW35WH ili 

odgovarajuće 

kom 1 

    

11 Isporuka i polaganje  sledećih kablova od alarmne centrale 

do perifernih jedinica-senzora sa potrebnim instalacionim 

cevima i kanalicama. 

Komplet materijal i rad. 

  

Cu6x0.22mm m 350 

    

 Komplet materijal i rad kom 1 

    

13 Izrada projekta izvedenog objekta   

Komplet pauš 1 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЂЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
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); 
 

 
ИЗЈАВА (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 
 
 

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). 
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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.
б
р. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац 5 у поглављу 
VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава додатне 
услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
___________________________ 
 
Лиценца за вршење послова 
монтаже, пуштања у рад и 
одржавања система техничке 
заштите издата од МУП-а 
 
___________________________ 
ИЗЈАВА (Образац 5 у поглављу 
VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава додатне 
услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 

 
 
 

Да је у претходне две обрачунске 
године ( 2016. и 2017. година) остварио 
укупан приход од продаје у 
минималном износу од 2.000.000,00 
динара 

 
 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да понуђач поседује лиценцу за 
вршење послова монтаже, пуштања у 
рад и одржавања система техничке 
заштите  
 

 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ I 

 

- Да поседује/користи пословни 
простор 

- Да располаже најмање једним 
доставним возилом 

- Да је у могућности да изврши 
испоруку предметних добара 
која се уграђују на адресу 
наручиоца 

 

4.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ II  

 Да је у могућности да обезбеди 
сервисну подршку за понуђена добра 
за време трајања понуђеног гарантног 
рока  

ПОТВРДА произвођача опреме 
или његовог представника за 
територију Републике Србије 
којом се потврђује да је 
захтевани гарантни период 
подржан од стране произвођача 
опреме. Пoтврда мора битии 
насловљена на јавну набавку и 
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мора се односити на територију 
Републике Србије. 

 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 3, у складу са чл. 
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу 
VI ове конкурсне документације), којом 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), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. Испуњеност додатног услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке наведеног у табеларном приказу додатних 
услова под редним бројем 2. (пословни капацитет) понуђач доказује 
достављањем лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 
одржавања система техничке заштите издата од МУП-а, а испуњеност додатног 
услова под редним бројем 4. (технички услови II) понуђач доказује 
достављањем потврде произвођача опреме или његовог представника за 
територију Републике Србије којом се потврђује да је захтевани гарантни 
период подржан од стране произвођача опреме. Потврда мора битии 
насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике 
Србије. 

 
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
      
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
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до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 
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према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске 
године ( 2016., и 2017 година) или Извештај о бонитету за јавне 
набавке БОН-ЈН издатог од стране Агенције за привредне 
регистре који садржи сажети биланс стања и успеха за 
последње две обрачунске године. 
 

2) Технички капацитет I, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Доказ о поседовању/изнајмљивању пословног простора, као и 
фотокопију књиговодствене картице основног средства и 
фотокопију пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године 
заједно са фотокопијом важеће саобраћајне дозволе за моторна 
возила. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и 
фотокопијом уговора о набавци опреме односно фотокопијом 
уговора о закупу или лизингу. 

 
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 чл. 78. ЗЈН. Наручилац ће на 
интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је 
лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа већ је дужан да у својој понуди 
прецизно наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 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. 
 
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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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИJЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
 

2. Елементи критеријума, односно начин 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 краћи 
рок за извођење радова.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

JNMV 02/2018  19 
 

 

 
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
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 овом конкурсном 
документацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 
вредности-радови- реконструкција унутрашњих инсталација видео надзора, ЈН 
број 02/2018 . 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-
маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) РАДОВИ- РЕКОНСТРУКЦИЈА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО 
НАДЗОРА 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање ће се вршити након 
извршених радова-предмета уговора, 
у року до 45 дана од дана обављене 
примопредаје радова и пријема 
исправне фактуре/рачуна/окончане и 
оверене ситуације од стране 
Наручиоца. 

 
Рок важења понуде 
(не краћи од 60 дана) 

 

 
Рок извођења радова 
 

У року од ___ дана од дана увођења 
извођача у посао. Извођач се сматра 
уведеним у посао даном сачињавања 
записника о увођењу у посао. (не 
може бити дужи од 15 дана) 

 
Гарантни период 
 

2 (две) године од дана примопредаје 
радова која се обавља записнички. 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.    

_____________________________   ________________________________ 

               (име и презиме) 

 

 

       ________________________________ 

         (потпис) 
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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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

Rb Naziv Opis i karakteristike* Jm 
Koli

čina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedin

ična 

cena 

sa 

PDV-

om 

 INSTALACIJA VIDEO 

NADZORA 

     

Sportska sala 

1 Isporuka i montaža tribrid 

video snimača za 8 kamera, 

maksimalna rezolucija do 

1080p/12fps, VGA, USB, 

Mouse Control, HDMI,  tip 

DAHUA XVR5108C ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

2 Isporuka i ugradnja HDD2 

SATA III hard diska 2TB u 

video rekorder 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

3 Isporuka i montaža kamere za 

unutrašnju montažu 2Mp sa 

fiksnim objektivom 3,6mm, IC 

diode dometa 30m, tip 

DAHUA DOME HAC-

HDW1220MP-2 ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 4   

 

4 Isporuka i montaža kamere za 

spoljnu montažu 2Mp sa 

varifokalnim objektivom 2,7-

12mm, IC diode dometa 60m, 

tip DAHUA BULLET HAC-

HFW1220RP-V ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 3   
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5 Isporuka i montaža zaštitne 

rešetke za kamere u sportskoj 

sali 

     

Komplet materijal i rad  kom 2   

 

6 Isporuka i montaža plastične 

nazidne kutije OG 

100x100x70mm 

     

Komplet materijal i rad.  kom 3   

 

7 Isporuka i ugradnja pasivnog 

video baluna ta prenos video 

signala na utp kabl, tip NT-

611B ili odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 7   

 

8 Isporuka i montaža adaptera 

220V/12V 5A, tip SW5 ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 2   

 

9 Isporuka i polaganje sledećih 

kablova i kanalica za 

realizaciju sistema video 

nadzora sa potrebnim 

instalacionim cevima. 

Komplet materijal i rad. 

     

UTP cat5   m 80   

 PPL 2x0,75 licnasti  m 80   

 Plastična kanalica 

16x16x2000mm 

 kom 30   

Škola 

10 Isporuka i montaža tribrid 

video snimača za 16 kamera, 

maksimalna rezolucija do 

1080p/12fps, VGA, USB, 

Mouse Control, HDMI, tip 

DAHUA XVR5116HS ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 



 

 

 

JNMV 02/2018  26 
 

11 Isporuka i montaža tribrid 

video snimača za 8 kamera, 

maksimalna rezolucija do 

1080p/12fps, VGA, USB, 

Mouse Control, HDMI, tip 

DAHUA XVR5108C ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

12 Isporuka i ugradnja HDD4 

SATA III hard diska 2TB u 

video rekorder iz pozicije 10 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

13 Isporuka i ugradnja HDD2 

SATA III hard diska 2TB u 

video rekorder iz pozicije 11 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

14 Isporuka i montaža kamere za 

unutrašnju montažu 2Mp sa 

fiksnim objektivom 3,6mm, IC 

diode dometa 30m, tip 

DAHUA DOME HAC-

HDW1220MP-2 ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 15   

 

15 Isporuka i montaža kamere za 

spoljnu montažu 2Mp sa 

varifokalnim objektivom 2,7-

12mm, IC diode dometa 60m, 

tip DAHUA BULLET HAC-

HFW1220RP-V ili 

odgovarajuće 

     

 Komplet materijal i rad  kom 5   

 

16 Isporuka i montaža plastične 

nazidne kutije OG 

100x100x70mm 

     

Komplet materijal i rad.  kom 6   

 

17 Isporuka i ugradnja pasivnog 

video baluna ta prenos video 

signala na utp kabl, tip NT-

611B ili odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 20   
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18 Isporuka i montaža adaptera 

220V/12V 5A, tip SW5 ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 6   

 

19 Isporuka i polaganje sledećih 

kablova i kanalica za 

realizaciju sistema video 

nadzora sa potrebnim 

instalacionim cevima. 

Komplet materijal i rad. 

     

UTP cat5  m 150   

 PPL 2x0,75 licnasti  m 150   

 Plastična kanalica 

16x16x2000mm 

 kom 20   

 Plastična kanalica 

25x16x2000mm 

 kom 20   

 

20 Podešavanje,parametriranje, 

programiranje i korisnička 

obuka za sistem video nadzora 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

21 Izrada projekta izvedenog 

objekta 

     

Komplet  pauš 1   

 

 PROTIVPROVALNA 

INSTALACIJA 

     

 

1 Isporuka i montaža DSC 

alarmne centrale sa 8-64 zone, 

8 particija, 8 tastatura, 

kompletno sa kućištem. tipu 

PC1864 ili odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

2 Isporuka i montaža DSC 

proširenja alarmnog sistema za 

8 zona. tip PC5108 ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 5   

 

3 Isporuka i povezivanje DSC 

LCD tastature. tip PK5501 ili 

odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 2   
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4 Isporuka i montaža metalne 

kutije za tastaturu. 

     

Komplet materijal i rad.  kom 1   

 

5 Isporuka i montaža metalne 

kutije dimenzija 28x28x7cm. 

     

Komplet materijal i rad.  kom 2   

 

6 Isporuka i povezivanje DSC 

modula za napajanje 12V 1A, 

tip PC5204 ili odgovarajuće 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

7 Isporuka i montaža zalivenog 

transformatora 220V/16V 

30VA 

     

Komplet materijal i rad  kom 1   

 

8 Isporuka i montaža 

akumulatora 12V 7Ah 

     

Komplet materijal i rad  kom 2   

 

9 Isporuka tamper tastera za 

zaštitu centrale i razvodnih 

kutija 

     

Komplet materijal i rad  kom 2   

 

10 Isporuka i montaža sledećih 

elemenata protivprovalne 

instalacije. 

Komplet materijal i rad. 

     

detektor pokreta tipu DSC PIR 

LC100PI ili odgovarajuće, 

komplet sa odgovarajućim 

zglobnim nosačima. 

 kpl 15   

magnetni kontakt za vrata i 

prozore, tip SW35WH ili 

odgovarajuće 

 kom 1   

 

11 Isporuka i polaganje  sledećih 

kablova od alarmne centrale do 

perifernih jedinica-senzora sa 

potrebnim instalacionim 

cevima i kanalicama. 

Komplet materijal i rad. 
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Cu6x0.22mm  m 350   

 

 Komplet materijal i rad  kom 1   

 

13 Izrada projekta izvedenog 

objekta 

     

Komplet  pauš 1   

Ukupna cena bez PDV-a:  

Ukupna cena sa PDV-om:  

 

 
*Напомена: у колони Опис и карактеристике обавезно је уписати назив произвођача 
и комерцијално име понуђеног добра заједно са подацима о самом производу како би 
се могло вршити поређење сакарактеристикама захтеваним у конкурсној 
документацији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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 

 

 

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 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности-радови- реконструкција унутрашњих 
инсталација видео надзора ЈН бр. 02/2018, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 

76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  ___________________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности-радови- реконструкција 
унутрашњих инсталација видео надзора, ЈН бр. 02/2018, испуњава све услове из чл. 
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове и то: 
НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: да је понуђач у претходне две 
обрачунске године (2016. и 2017. година) остварио укупан приход од продаје у 
минималном износу од 2.000.000,00 динара 
НЕОПХОДАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ I : да понуђач поседује/користи пословни 
простор, да располаже најмање једним доставним возилом, да је у могућности 
да изврши испоруку предметних добара која се уграђују на адресу наручиоца 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, 
на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку 
радова- реконструкција унутрашњих инсталација видео надзора, ЈН бр. 
02/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) Подизвођач 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) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Закључен између: 
Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, са седиштем 
у Суботици, Трг жртава фашизма 21, ПИБ:102879350,  Матични број: 08787280 
Број рачуна: 840-2067760-95, који се води код Управе за трезор- Филијала 
Суботица, Телефон/Телефакс: 024/524-785 
кога заступа директор Новак Карољ Атила (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручилац), 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 
подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 
Основ уговора: 
ЈН Број: 02/2018 
Број и датум одлуке о додели уговора:_________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од____________ 
 
. 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком бр. _______ од 
_____2018. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за 
набавку радова- реконструкција унутрашњих инсталација видео надзора у 
Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи у Суботици, по 
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 02/2018. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора су радови- реконструкција унутрашњих инсталација видео 
надзора у Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи у Суботици по 
спецификацији усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________2018. године, 
која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора. 
 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да цена изведених радова и уграђених добара која су 
предмет Уговора износи: ______________ динара без ПДВ-а односно 
______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
усвојене понуде Извођача број _______ од _______2018. године. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати током 
трајања овог Уговора. 
Осим вредности радова и добара неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и све остале зависне трошкове. 
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Члан 4. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши најкасније 
у року од 45 (словима: четрдесетпет) календарских дана од дана пријема 
исправног рачуна/оверене и окончане ситуације од стране наручиоца и 
примопредаје радова која се врши записнички. 
Средства су обезбеђена у буџету АП Бојводине за 2018. годину у оквиру 
Раздела 06-Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине- националне заједнице, Програм 2004- средње 
образовање, Програмска активност 1005- Модернизација инфраструктуре 
средњих школа, функционална класификација 920, економска класификација 
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 
10- Приходи из буџета.   
Количине и квалитет извршених радова Извођача контролисаће и пратиће 
Надзорни орган у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и 
других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене 
реализације Уговора као и испостављања ситуација. 
 
 

Члан 5. 
 

 Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши у року од ________ 
календарских  дана, почев  од дана увођења у посао који се обавља 
записнички. 
 Извођач се обавезује да предмет уговора изврши на адреси наручиоца: 
Гимназија за  талентоване ученике „Деже Костолањи у Суботици, 24000 
Суботица, Трг жртава фашизма 21. 
  
 

Члан 6. 
 

Уговорне стране су дужне да изврше примопредају радова, о чему се води 
Записник који потписују представник Наручиоца и представник Извођача и 
стручни надзор именован од стране Наручиоца. 
 

Члан 7. 
 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Привредног 
друштва______________________________, са седиштем 
________________________, ПИБ____________, матични број ______________ 
односно у групи понуђача коју чине Привредно 
друштво______________________________, са седиштем 
_________________________, ПИБ ____________, матични број 
______________. 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за обавезе од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 
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Члан 8. 

 
Гарантни рок за изведене радове и испоручену опрему је 2 (словима: две) 
године и рачуна се од датума примопредаје радова, који се обавља записнички. 
 

 
Члан 9. 

 
Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
Члан 10. 

 
Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од уговорене вредности без ПДВ-а за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% 
од уговорене бредности без ПДВ-а. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем испостављене фактуре/рачуна/окончане и оверене 
ситуације. 
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу радова, претрпео штету која је 
већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац мора да докаже. 
 

Члан 11. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 
- уколико изведени радови и испоручена добра не одговарају техничким 
карактеристикама, прописима или стандардима за ту врсту радова и добара и 
квалитету наведеном у понуди Извођача. 
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 

 
 

Члан 12. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 
о облигационим односима, Закона о планирању и изграднји као и других 
позитивноправних прописа из ове области. 
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Члан 13. 

 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се јурисдикција надлежног суда у Суботици. 

 
Члан 14. 

 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна и закључује се до 
момента набавке свих добара која представљају предмет овог Уговора. 
 

Члан 15. 
 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега по 2 (два) за 
сваку уговорну страну. 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:         ИСПОРУЧИЛАЦ: 

МП     МП 
 
 
Новак  Карољ Атила      ___________________ 
Директор 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. 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, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
Гимназије за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици у погледу 
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе 
уговора о јавној набавци мале вредности. Понуђачи морају испуњавати све 
услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним 
набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном 
документацијом и позивом. У супротном, понуда ће бити одбијена. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуда мора бити израђена на обрасцима из конкурсне документације. Понуда 
се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача 
исте потписује и печатом оверава. Уколико су обрасци потписани од стране 
лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно 
је доставити овлашћење за потписивање уз понуду. Попуњени обрасци понуде 
морају да садрже: датум давања понуде, потпис овлашћеног лица понуђача и 
печат понуђача. Уколико постоје, исправке морају бити парафиране од лица 
које је потписало понуду и оверене печатом. 
 
 
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације. 
Понуда мора да садржи оверене и потписане следеће документе: 
• Образац понуде (Образац 1); 
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл.75. и 76. Закона (Образац 5); 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке -чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
• Потврду произвођача опреме о подржаном гарантном року; 
• Модел уговора; 
• Техничку документацију за понуђена добра. 
 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 
75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 
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групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 

Сви документи поднети у понуди треба да буду повезани траком у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 
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 потребно је навести назив, адресу 
понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на 
предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу и бројеве телефона  свих 
учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: Гимназија за талентоване ученике „Деже 
Костолањи“ у Суботици, Трг жртава фашизма 21, 24000 Суботица,  са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова- реконструкција унутрашњих 
инсталација видео надзора, ЈН бр 02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
30.10.2018. године  до 15,00  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 
наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
 
3.  ПАРТИЈЕ 

 
Предметна јавна набавка није обликована у више 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: Гимназија за 
талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, Трг жртава фашизма 21, 
24000 Суботица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова- реконструкција унутрашњих 
инсталација видео надзора, ЈН бр 02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова- реконструкција унутрашњих 
инсталација видео надзора, ЈН бр 02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова- реконструкција унутрашњих 
инсталација видео надзора, ЈН бр 02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- реконструкција 
унутрашњих инсталација видео надзора, ЈН бр 02/2018, ЈН бр01/2018  - 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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) 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 VI конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
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) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу ИВ ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
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 ЗЈНом. 
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. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна који садржи 
број набавке и број уговора, и који се испоставља на основу  записника о 
примопредаји радова којим се верификује квантитет и квалитет изведених 
радова и испоручене опреме. 
Рачун мора бити регистрован у Централном регистру фактура у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/ 015 и 113/2017). 
Плаћање ће се вршити Вирмански, по завршетку радова и примопредаје 
радова која се обавља записнички, у року до 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре/рачуна/оверене и окончане ситуације од стране Наручиоца.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 
Гарантни рок за понуђене изведене радове и опрему не сме бити краћи од 2 
(две) године од дана примопредаје радова који се врши записнички .  
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9.3. Захтев у погледу места и рока за извођење радова 
 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 15 календарских дана од дана 
увођења изабраног понуђача у посао који се обавља записнички. 
Извођење радова и испорука добара која се уграђују врши се на адресу 
наручиоца: Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, 
Трг жртава фашизма 21, 24000 Суботица  
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
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 не може 
мењати понуду. 
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

 
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 укупна цена из 
спецификације без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати током трајања уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање 
понуде. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику, путем поште на 
адресу наручиоца – Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у 
Суботици, Трг жртава фашизма 21, 24000 Суботица , путем електронске поште 
на е-маил office@tg.edu.rs или факсом на број 024/524-785 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 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 за јавну 
набавку радова- реконструкција унутрашњих инсталација видео надзора, ЈН 
број 02/2018. 

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. 
 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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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. ЗЈН).  
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.  
 
 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог 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).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на е-маил: office@tg.edu.rs, факсом на број 024/524-785 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.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
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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.  
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. овог 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: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ГИмназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у 

Суботици; ЈН број 02/2018; 
(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 под тачком 1, или  
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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. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 


