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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), шл. 6. 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 02/2020-1 и 
Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку мале вреднпсти за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа 
(физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм) брпј 02/2020-2 , припремљена је: 

 
 
 
 

КПНКУРСНА  ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ППСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЗА УСЛУГУ ИНТЕГРИСАНПГ СИСТЕМА ПБЕЗБЕЂЕОА (ФИЗИЧКПГ И 
ТЕХНИЧКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА СА ПРПТИВППЖАРНПМ ЗАШТИТПМ) 
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I Ппшти ппдаци п јавнпј набавци 
 
 

 

I.1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИПЦА 

  Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп Впјвпде Степе 
444а,11042 Бепград 
www.imgge.bg.ac.rs 

 

I.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка мале вреднпсти 

 
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке брпј су услуге, тп јест услуга интегрисанпг система пбезбеђеоа (физишкпг и технишкпг 
пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм). 

 
I.4. НАЗНАКА: 

 Предметна јавна набавка спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 

I.5. КПНТАКТ 

   Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп Сампстални референт за 
јавне набавке 
Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, брпј 
телефпна: 011/3976-065, 
адреса електрпнске ппште: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 

 
I.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ппис предмета: услуга интегрисанпг система пбезбеђеоа (физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм 
защтитпм)пднпснп шуваоа и защтите импвине Нарушипца за пптребе Института за мплекуларну генетику и генетишкп 
инжеоерствп. 
 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Услуге пбезбеђеоа – 79710000. 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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II Упутствп ппднпсипцима ппнуде какп да сачине ппнуду 
 
 

II.1. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 

 

Наппмена: 
  Све  пбрасце  на  кпјима  се  захтева  пптпис  ппднпсипца  ппнуде  пптписује  пвлащћенп  лице ппднпсипца ппнуде. 

 
II.1.1. Пппуоен пбразац o испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

Ппднпсилац ппнуде треба у пптпунпсти да пппуни i пптпище  „Пбразац за пцену испуоенпсти услпва из члана 75. 
и 76. Закпна п јавним набавкама“ кпји се налази у склппу Пдељка IV Кпнкурсне дпкументације. 

 
II.1.2. Пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“ 

 

Пппуоен и  пптписан  пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“, кпји се налази у склппу Пдељка IV Кпнкурсне 
дпкументације. 

 
II.1.3. Пбразац ппнуде 

 

Пппуоен и пптписан   Пбразац  ппнуде,  кпји  се  налази  у  склппу  Пдељка  IV Кпнкурсне дпкументације. 

 
II.1.4. Пбразац ппнуде –  Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде 

 

Пппуоен и  пптписан  пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде“, кпји се налази у склппу Пдељка IV 
Кпнкурсне дпкументације. 

 
II.1.5. Пбразац  ппнуде – Ппдаци п ппдизвршипцу/члану заједнице 

 
Попуњен и потписан  „Образац понуде – Подаци о подизвршиоцу/члану заједнице“, који се налази у склопу Одељка 

IV Конкурсне документације. 

 
II.1.6 .Пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“ 

 

Пппуоен и  пптписан  пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“, кпји се налази у склппу Пдељка IV Кпнкурсне 
дпкументације. 

 
II.1.7. Пбразац трпшкпва припреме ппнуде 

 

Пппуоен и  пптписан    „Пбразац  трпшкпва  припреме  ппнуде“,  кпји  се  налази  у склппу 
Пдељка V Кпнкурсне дпкументације, у кпји се унпсе сви елементи кпји шине трпщкпве припреме ппнуде. 

 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпве припреме ппнуде, треба прецртати 
ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пверити пешатпм. 

 
II.1.8. Пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и других прпписа“  

 
Пппуоен и  пптписан  пбразац „Изјава п ппщтпваоу прпписа п защтити на раду и других прпписа“, кпји се налази у 
склппу Пдељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
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II.1.9.  Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва 

Дпкументација наведена у Пдељку III Кпнкурсне дпкументације. 

 
II.2. Језик 

Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. 

 
II.3. Разлпзи за пдбијаое ппнуда 

Нарушилац ће пдбити ппнуде у слушајевима из шлана 106. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 
14/2015 и 68/2015): 

1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 

2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве; 

3) укпликп ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа; 

4) укпликп је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 

5) укпликп ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину ппнуде или није 
мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 

 
II.4. Дппунска пбјашоеоа 

Ушесник у ппступку мпже у складу са шланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 
124/2012,14/2015 и 68/2015), у писaнпм пблику, путем електрпнске ппщте тражити пд Нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда на e-mail smitrovic@imgge.bg.ac.rs или ппщтпм, на дпле наведену адресу, уз наппмену „Пбјашоеоа – ЈН 
брпј 02/2020 – јавна набавка мале вреднпсти за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физичкпг и техничкпг 
пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм)“. 

 
У слушају из претхпднпг става пве ташке Нарушилац је дужан да ушеснику у ппступку у рпку и на нашин из шлана 
63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ппщаље пдгпвпр у 
писанпм пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет адреси. 

 
Наппмена: Кпмуникација у предметнпм ппступку се врщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 
II.5. Ппднпшеое заједничке ппнуде 

Ппнуда мпже бити ппднета и кап заједнишка. Чланпви заједнице су дужни да, укпликп ппнуду ппднпсе кап 
заједнишку тп наведу у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације. 

 
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппднпсилаца заједнишке ппнуде  и други елементи пд знашаја за 
ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на 
ппднпщеое заједнишке ппнуде. 

 
II.6. Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 

Ппднпсилац ппнуде кпји ће деп пбавеза из предмета јавне набавке изврщавати прекп ппдизврщипца, дужан је да тп 
наведе у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппдизврщипца и други елементи пд знашаја за ппднпщеое ппнуде са 
ппдизврщипцем дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на ппднпщеое ппнуде 
са ппдизврщипцем. 
 

 

mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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II.7. Брпј ппнуда 

Ппднпсилац ппнуде мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
Ппднпсилац  ппнуде  кпји  је  сампсталнп  ппднеп  ппнуду  не  мпже  истпвременп  да  ушествује  у заједнишкпј ппнуди 
или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг става пве ташке. 

 
II.8. Ппнуда са варијантама 

Није дпзвпљенп ппднпщеое ппнуде са варијантама. 
 

II.9. Измена, дппуна или пппзив ппнуде 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је пдређен за 
ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп  ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља. Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу Институт за мплекуларну генетику и 
генетичкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а, 11042 Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на наведенпј 
адреси у затвпренпј кпверти и тп са назнакпм: 

 
ИЗМЕНА ППНУДЕ за „ЈН 02/2020 – јавна набавка за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физичкпг и техничкпг 

пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм)“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 02/2020  – јавна набавка за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физичкпг и 

техничкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм“ 

НЕ ПТВАРАТИ 

 
ПППЗИВ ППНУДЕ за „ЈН 02/2020  – јавна набавка за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физичкпг и 

техничкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 02/2020 – јавна набавка за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физичкпг и 

техничкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм“ 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на 
кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј 
ппнуди. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 

II.10. Ангажпваое ппдизвршипца 

Укпликп ангажује ппдизврщипца, ппнуђаш мпра навести у свпјпј ппнуди прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће  ппверити ппдизврщипцу, деп  предмета набавке  кпји ће  изврщити прекп ппдизврщипца. 

 
II.11. Сппразум у случају заједничке ппнуде 

У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави сппразум кпјим се 
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке и такав сппразум представља 
саставни деп заједнишке ппнуде. 

 
II.12. Захтеви у ппгледу плаћаоа и гарантнпг рпка 

Нарушилац не прихвата аванснп плаћаое. Плаћаое ће се врщити у складу са услпвима из мпдела угпвпра из Пдељка 
VI Кпнкурсне дпкументације
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II.13. Пбезбеђеое за испуоеое пбавеза ппнуђача 
 

II.13.1. Бланкп сппствена меница за дпбрп извршеое ппсла 

Изабрани Ппнуђаш ће бити дужан да накпн пптписиваоа угпвпра најкасније у рпку пд 10 дана дпстави средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла, а приликпм пптписиваоа угпвпра, и тп бланкп сппствену 
меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије у свему према 
пптписанпм угпвпру и навпдима у Пдељку V Кпнкурсне дпкументације. 

 
II.13.2. Псигураое 

Изабрани ппнуђаш је дужан да у тренутку закљушеоа Угпвпра, а најкасније у рпку пд 3 дана пд дана закљушеоа 
угпвпра, преда дпстави Нарушипцу кппије пплисе псигураоа пд закпнске, ппщте и прпфесипналне пдгпвпрнпсти са 
исказанпм сумпм псигураоа - лимит ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају за непгранишен брпј щтетних дпгађаја 
тпкпм трајаоа пплисе. Уреднпм уплатпм премија, Извпђаш је дужан да пдржава на снази пплису псигураоа све дп 
истека важнпсти угпвпра. 

 
II.14. Пстали захтеви 

Ппнуђаш  је  у  пбавези  да  испуни  и  све  друге  захтеве  нарушипца  наведене  у  пвпј  Кпнкурснпј дпкументацији. 

 
II.15. Валута и цена 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, према пбрасцу ппнуде из пве Кпнкурсне 
дпкументације, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна. 

Ппнуђена цена укљушује све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке (трпщкпви царине, 
трансппрта, исппруке и др.). 

 
II.16. Начин пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди 

Ппдаци кпје ушесник у предметнпм ппступку јавне набавке пправданп пзнаши кап ппверљиве биће кприщћени самп за 
намене ппзива и неће бити дпступни ниједнпм лицу изван круга лица укљушених у ппступак јавне набавке кпд 
Нарушипца, нити ће бити пбјављени билп приликпм птвараоа ппнуда билп у наставку ппступка или касније. 

 
Кап ппверљива ушесник у ппступку мпже пзнашити дпкумента кпја садрже ппдатке кпје не садржи ниједан јавни 
регистар или кпји на неки други нашин нису дпступни, кап и ппслпвне ппдатке кпји су интерним актима ушесника 
пзнашени кап ппверљиви. Ушесник  у ппступку је дужан да сва ппверљива дпкумента из дпстављене дпкументације 
пзнаши у деснпм гпроем углу дпкумента црвеним великим слпвима решју „ППВЕРЉИВП“ исппд шега мпра 
стајати пптпис лица кпје пптписује целпкупну ппнуду. 

 
Укпликп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у пквиру дпкумента дпстављенпг у склппу ппнуде, такав 
ппдатак мпра бити ппдвушен црвенп, а у истпм реду, уз десну ивицу дпкумента мпра бити исписанп црвеним великим 
слпвима „ППВЕРЉИВП“. 

 
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати самп пне дпкументе и ппдатке у пквиру ппнуде кпји су пзнашени на 
напред наведен нашин. Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на захтеван нашин. 

 
Нарушилац има правп да изврщи прпверу пснпванпсти пдређиваоа ппверљивпсти дпкумента или ппдатка кпје је, 
кап такве, пдредип ушесник у ппступку. Укпликп утврди да не ппстпје напред наведени услпви за пдређиваое 
ппдатка или дпкумента ппверљивим, Нарушилац ће ппзвати ушесника да пппзпве пзнаку ппверљивпсти такп щтп ће 
прекп ппстпјеће пзнаке представник ушесника уписати „ПППЗИВ“, уписати датум и време пппзива и пптписати се. 
Укпликп ушесник, на пснпву шиоеница кпје му предпши Нарушилац, а кпје указују на пдсуствп пправданпсти 
ппверљивпсти, пдбије да пппзпве ппверљивпст, Нарушилац ће пдбити ппнуду у целини. 
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II.17. Сачиоаваое ппнуде - фпрмираое дпкументације 

Ппнуда се саставља такп щтп ппднпсилац ппнуде уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп пдељка IV 
Кпнкурсне дпкументације и прилаже сву дпкументацију захтевану пдељкпм III Кпнкурсне дпкументације. 
Пптребнп је да фпрмирана дпкументација буде ппвезана и запешаћена такп да се не мпже изврщити накнаднп 
убациваое, пдстраоиваое или замена ппјединашних листпва пднпснп прилпга, а да се виднп не пщтете листпви или 
пешат. 
Ппднпсилац ппнуде ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 

 
II.18. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде 

Ппнуђаш  мпже  у  писанпм  пблику  тражити  дпдатне  инфпрмације  или  ппјащоеоа  у  вези  са припремаоем 
ппнуде. Кпмуникација у ппступку јавне набавке се врщи на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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II.19. Ппднпшеое ппнуда 

Рпк за ппднпщеое ппнуда истише у 10
00 

часпва 06.03.2020. Први дан рпка за ппднпщеое ппнуда је дан кпји 
неппсреднп следи дану пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
Ппднпщеое ппнуда је мпгуће свакпг раднпг дана пд 09:00 дп 15:00 шаспва. 
Адреса за ппднпщеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, 
Впјвпде Степе 444а, , 11042 Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на наведенпј адреси. 
  Ппнуду ппднети у затвпренпј кпверти са назнакпм: 

 
НЕ ПТВАРАТИ 

„ЈН 02/2020 – јавна набавка мале вреднпсти за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физичкпг и техничкпг 
пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм“ 

КПМИСИЈСКИ ПТВПРИТИ 
 

II.20. Птвараое ппнуда 

Птвараое ппнуда биће пдржанп 06.03.2020. са ппшеткпм у 11
00 

шаспва у Бепграду, у прпстпријама Института за 
мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а. 
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. 
У   ппступку   птвараоа   ппнуда   мпгу   активнп   ушествпвати   самп   пвлашћени   представници ппднпсилаца 
ппнуда. 
Наппмена: 

Рпкпви се рашунају у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 31/2001 и „Сл. 
гласник РС“, брпј 30/2010). 

 
II.21. Пдустанак пд јавне набавке 

На пдустанак Нарушипца пд јавне набавке примеоују се пдредбе шлана 109. Закпна п јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

II.22. Дпдатна пбјашоеоа накпн птвараоа ппднетих ппнуда 

Ппсле птвараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда у писанпм пблику захтевати пд ппнуђаша 
дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже и врщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизврщипца (шлан 93. Закпна). 

 
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. 

Примерени рок мора бити краћи од законског рока за доношење Одлуке о додели уговора. 

  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
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Критеријум за пцеоиваое ппнуда 
 

Пцеоиваое  и  вреднпваое  ппднетих  ппнуда  ће  бити  изврщeнп  у  складу  са  критеријумпм 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈA ППНУДA на нашин дефинисан Кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 
Укпликп накпн прегледа и пцене ппнуда, две или вище ппнуда имају једнак брпј бпдпва, кап најппвпљнија 
биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји има већи брпј бпдпва на пснпву елемента критеријума – цена услуге 
физишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм на  месешнпм нивпу (Цена Б). 

 
II.23. Елементи критеријума за пцеоиваое ппнуда и начин вреднпваоа 

 

Вреднпваое ппнуда ће се врщити на следећи нашин: 
 
 

Ред. 
Бр. 

Елементи  критеријума Брпј ппндера 

1. Цена 70 

2. Висина осигуране суме-лимит покрића по једном 
штетном догађају за неограничени број штетних 
догађаја 

30 

 
 
 

1).  Цена 70 ппндера 
 

Цена=  70  х Удеп 
100 

 
Удеп = Цена А + Цена Б 

 
Цена А: Цена техничкпг система заштите – аларм мпнитпринга на месечнпм нивпу: максималнп 40 ппндера. 

 

Ппнуда са најнижпм ппнуђенпм ценпм – без пбрашунатпг ПДВ-а, бпдпваће се са максималним брпјем ппндера 
(бпдпва) предвиђеним за пвај критеријум. 
Пстале ппнуде, пп пвпм критеријуму, бпдпваће се према фпрмули: 

 
Цена А  =  40  х минимална цена 

Ппнуђена цена 
 
 

Цена   Б:   Цена   физичкпг   пбезбеђеоа   са   прптивппжарнпм   защтитпм   на   месечнпм   нивпу: максималнп 60 
ппндера 

 

Ппнуда са најнижпм ппнуђенпм ценпм – без пбрашунатпг ПДВ-а, бпдпваће се са максималним брпјем ппндера 
(бпдпва) предвиђеним за пвај критеријум. 
Пстале ппнуде, пп пвпм критеријуму, бпдпваће се према фпрмули: 

 
 

Цена Б =  60 х  минимална цена 
Ппнуђена цена 

 
 

Максимални брпј ппндера пп критеријуму (Цена А + Цена Б) ............................................................................. 70 
ппндера. 
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2.   Висина псигуране суме-лимит ппкрића пп једнпм штетнпм дпгађају за непграничени  брпј штетних 

дпгађаја  30 ппндера 

 
30 x лимит ппкрића пп једнпм штетнпм дпгађају за 

непграничени  брпј штетних дпгађаја 
Ппндер ” Пплиса”  =     

Највећи лимит ппкрића пп једнпм штетнпм дпгађају 
за непграничени  брпј штетних дпгађаја 

 
Дпказ: Пплиса псигураоа пд закпнске (ппщте) и прпфесипналне пдгпвпрнпсти кпју ппнуђаш има 

закљушену са псигуравајућим друщтвпм . Уз кппију пплисе дпставити и кппије свих припадајућих дпкумената 
(услпви псигураоа), кап и пптврду п пласману ризика у репсигураоу или пптврду п пдгпварајућем 
самппридржају (пптврде мпрају бити издате пд стране псигуравајућег друщтва). 

 
Ппндерисаое: У пквиру пвпг елемента критеријума уппређиваће се ппдатак из пплисе псигураоа пд 

закпнске (ппщте) и прпфесипналне пдгпвпрнпсти кпја је важећа на дан јавнпг птвараоа ппнуда, у делу суме 
псигураоа-лимита ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају, за непгранишени брпј щтетних дпгађаја тпкпм 
трајаоа пплисе, међу ппјединашним ппнудама. Максималан брпј ппндера ( 30 ) кпд пвпг елемента 
критеријума дпбија ппнуда са највећим лимитпм ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају за непгранишени брпј 
щтетних дпгађаја. Рпк трајаоа пплисе не сме бити краћи пд гпдину дана пд првпг дана важнпсти пплисе, а 
ппнуђаш је дужан да пбезбеди пплису тпкпм целпг трајаоа угпвпра са нарушипцем. Укпликп ппнуду даје 
група ппнуђаша кпја ппседује вище пд једне пплисе, ппндерисаће се изнпс пплисе кпја садржи највећи 
лимит ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају за непгранишени брпј щтетних дпгађаја тпкпм трајаоа пплисе. 
Укпликп је лимит ппкрића изражен у странпј валути за ппндерисаое ће се узети изнпс прерашунат у динаре пп 
средоем курсу НБС на дан птвараоа ппнуда. Укпликп ппнуђаш не дпстави за пптребе пцеоиваоа ппнуде 
захтевани дпказ пп пвпм елементу критеријума, биће пцеоен са 0 ппндера. 

 

Максимални брпј ппндера пп критеријуму висина псигуране суме-лимит ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају 
за непгранишен брпј щтетних дпгађаја .......................................................................................................... 30 
ппндера. 

 
Укупан максимални брпј ппндера:.........................................................................100 ппндера. 

 
II.24. Пцеоиваое ппнуда и пдлука Наручипца 

Кпмисија  Нарушипца  ће  пцеоиваое  ппнуда  изврщити  и  Нарушилац  дпнети  пдлуку  п  дпдели угпвпра у закпнскпм 
рпку. 

 
II.25. Негативне референце 

У складу са шланпм 82. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, брпј 124/2012,  14/2015  

и  68/2015),  Нарушилац  мпже  пдбити  ппнуду  укпликп  ппседује  дпказ  да  је 



ЈН БРОЈ 02/2020 Страна 12 од 43 

 

 

ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 

 

1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 

2) ушинип ппвреду кпнкуренције; 

3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, 
накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 

4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп 
раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд 
претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

 
Дпказ из става 1. и 2. пвпг шлана мпже бити: 

 

1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана; 

2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или испуоеоа 
угпвпрних пбавеза; 

3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни; 

4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку; 

5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп угпвпрпм; 

6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима 
предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси; 

7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап ппдизвпђаши, 
пднпснп шланпви групе ппнуђаша; 

8) други пдгпварајући дпказ примерен  предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое пбавеза у ранијим 
ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из става 3. ташка 1) пвпг шлана, кпји се пднпси на ппступак кпји 
је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврстан. 

 
II.26. Пбјављиваое пдлуке п дпдели угпвпра 

Нарушилац ће у складу са шланпм 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 
страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 

 
Акп ппједини ппдаци из пдлуке представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне 
тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака, ти ппдаци из пдлуке се 
неће пбјавити. У тпм слушају, пдлука ће се у извпрнпм пблику дпставити Управи за јавне набавке и Државнпј 
ревизпрскпј институцији. 

 
II.27. Пбавештеое п ппштпваоу права интелектуалне свпјине 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица 
снпси ппнуђаш. 

II 28. Заштита ппдатака п личнпсти се пднпси на пбавезу Ппнуђаша да  дпступне ппдатке кпристи искљушивп у складу са 

пдредбама Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти и предузима све нужне и разумне мере какп пне не би дпспеле у 

ппсед непвлещћених лица. 

 
II.29 Заштита права 

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес за дпделу 
угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа 
нарушипца прптивнп пдредбама Закпна (видети шлан 148. Закпна). 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. 
Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на адресе  smitrovic@imgge.bg.ac.rs, факспм на 
брпј 011/3975-808, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у 
тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
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Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне 
дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније три дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 
63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 

 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. став 3. Закпна, сматраће се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту 
права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 

 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп су 
ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое 
захтева из шлана 149. став 3. и 4. Закпна, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 

 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати 
приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 

 
Захтев за защтиту права не  задржава даље  активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке  у складу са 
пдредбама шлана 150. Закпна. 

 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати Закпнпм предвиђену таксу (брпј жирп 
рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке 
ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнакa јавне 
набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, кприсник: Бучет Републике Србије). 

 
У складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права кпје је дала на свпјпј интернет страници 
Републишка кпмисија за защтиту права у ппступцима јавних набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
republicke-administrativne-takse.html), кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 

1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 

(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да је налпг за 
уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга; 

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи (60.000,00 динара); (4) брпј 
рашуна: 840-30678845-06; 

(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 

(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту 
права; 

(8) кприсник: бучет Републике Србије; 

(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата таксе; 

(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или ппщте, кпји 
садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1. 

 

3. Пптврда издата пд стране Републике Србије,  Министарства финансија,  Управе за трезпр, пптписана и 
пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених 
ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег 
кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници 
средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 

псигураое и други кприсници јавних средстава); 

 

4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п извршенпј 
уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун 
кпд  Нарпдне  банке  Србије  у складу са закпнпм  и другим прпписпм. 

 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 

 
II.30. Закључеое угпвпра п јавнпј набавци 

 

Нарушилац ће угпвпр п јавнпј набавци дпставити ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд 8 дана пд дана 
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. 

 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое захтева 
за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 

 
II.31. Кпнтакт 

 

За сва дппунска пбавещтеоа и инфпрмације заинтереспвани ушесници мпгу ппслати захтеве на телефакс или 
путем електрпнске ппщте. Пспбa за кпнтакт: Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, брпј телефакса: 011/3975-808, 
адресе електрпнске ппщте: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
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III Услпви за учешће у ппступку са упутствпм за дпказиваое испуоенпсти услпва 
 

 
III.1. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне набавке дефинисаних 
чланпм 75. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са 
чланпвима 17 – 19. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС“ брпј 86/2015) - ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 

 
III.1.1. Да је ппднпсилац ппнуде регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар. 

 

Дпкументација за правна лица: 

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда 

Дпкументација за предузетнике: 

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра 

 
III.1.2. Да ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 
прганизпване криминалне групе,  да није псуђиван  за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив 
живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре; 

 

Дпкументација за правна лица: 

 

- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна дела 
прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд 
два месеца пре птвараоа ппнуда 

 
Дпкументација за предузетнике: 

- Извпд из казнене евиденције, пднпснп  увереое  надлежне  пплицијске  управе  Министарства унутращоих 
ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

 
Дпкументација за физишка лица: 

- Извпд из казнене евиденције, пднпснп  увереое  надлежне  пплицијске  управе  Министарства унутращоих 
ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

 
Наппмена:  

Из излпженпг прпизлази да правна лица дпстављају: 

1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп 
седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; 

2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег суда у Бепграду; 
С  тим  у  вези  на  интернет  страници  Вищег  суда  у  Бепграду  пбјављенп  је пбавещтеое  
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва за 
закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг  увереоа мпже се  ппднети према месту рпђеоа (схпднп 
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан 
за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту 
пребивалищта. 
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Акп је вище закпнских заступника, мищљеое Управе за јавне набавке је да се за свакпг дпставља увереое из 
казнене евиденције. 

 
Физишка лица/Предузетник 

 

Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице кап ппнуђаш дпставља: 

 

- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва 
– захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое ппслпве 
ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребивалищта. 
 
III.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји 

 

Дпкументација за правна лица: 

 

- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда, не 
старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда, 

 
Дпкументација за предузетнике: 

 

- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних 
прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда, 

 
Дпкументација за физишка лица: 

 

- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних 
прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

 

III.1.4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке 
 

Дпкументација за правна лица/ предузетнике: 
1. Кппија Лиценце/Рещеоа МУП-а за врщеое ппслпва физишкп – технишке защтите лица и импвине и пдржаваое реда на 
сппртским приредбама, јавним скуппвима и другим местима пкупљаоа грађана ( Закпн п приватнпм пбезбеђеоу шлан 9, 
став 1, ташка 2, Сл. Гласник РС. Бр. 104/2013 и 42/2015)  
2. Кппија лиценце за врщеое ппслпва мпнтаже, пущтаоа у рад и пдрђаваое система технишке защтите и пбуке 
кприсника. 

 
III.1.5. Изјава п ппштпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и 
услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпшеоа ппнуде  ( Сл.гласник РС, брпј 68/2015) 

 

Ппнуђаш је дужан да у склппу свпје ппнуде дпстави наведену изјаву кпја се налази у пдељку IV Кпнкурсне 
дпкументације. 

 
ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНИХ УСЛПВА ППД III.1.1, III.1.2 и III.1.4  ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ДПКАЗУЈЕ ПИСАНОМ 
ИЗЈАВОМ ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ. 
ПБРАСЦИ НАВЕДЕНИХ ИЗЈАВА ЧИНЕ САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И НАЛАЗЕ СЕ У ПДЕЉКУ IV. 
ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНПГ УСЛПВА ППД III.1.5. PONUĐAČ DOKAZUJE DOSTAVLJANJEM ODGOVARAJUĆEG 
DOKUMENTA 
ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНПГ УСЛПВА ППД III.1.6. PONUĐAČ DOKAZUJE DOSTAVLJANJEM ПИСАНE ИЗЈАВE 

ДАТE ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НА ОБРАСЦУ ДАТОМ У ОКВИРУ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ( IV.6) 
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Наппмена: Ппнуђаш пппуоава пдгпварајућу изјаву, пднпснп изјаве, у зависнпсти пд тпга да ли је привреднп друщтвп 
/ предузетник / физишкп лице и испуоенпст кпјих услпва изјавпм дпказује. 

 
III.1.6. Лице уписанп у Регистар ппнуђача није дужнп да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпказује испуоенпст 
пбавезних услпва. 

 

III.2. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне набавке дефинисаних 
чланпм 76. Закпна п јавним набавкама - ДПДАТНИ УСЛПВИ: 

 

III.2.1. Да ппнуђач распплаже неппхпдним финансијским и ппслпвним капацитетпм, пднпснп: 

 
1. Да ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским и ппслпвним капацитетпм, пднпснп да: 

 
а) je  у ппследое три извещтајне гпдине 2016., 2017. и 2018.  пстварип прихпде пд ппслпваоа у минималнпм изнпсу пд 
7.000.000,00 динара збирнп за све три гпдине; 

 
Дпказ: биланс стаоа и биланс успеха за пбрашунске 2016., 2017. и 2018. гпдину издати пд стране надлежне државне 
институције или Извещтај п бпнитету –БПН ЈН издат пд стране Агенције за привредне регистре у кпји су укљушене 
наведене гпдине. 

б) у прптеклих дванаест (12) месеци пд дана пбјављиваоа ппзива за дпстављаое ппнуда (рашунајући и дан ппзива) 
није имап блпкаде текућих рашуна птвпрених кпд ппслпвних банака за пбављаое платнпг прпмета 

 
Дпказ: пптврда НБС п брпју дана неликвиднпсти 

 
в) уреднп исплаћује ппрезе и дппринпсе на  зараде заппслених у складу са закпнпм (дп задоег дана у месецу за 

претхпдни пбрашунски месец), а најдуже са кащоеоем за један пбрашунски месец у пднпсу на месец кад 
је расписана јавна набавка; 

Дпказ: прва страна Извпда из ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе ( прва страна ППП ПД пбрасца) 

 
г) да је закљушип бар један угпвпр у претхпдне три гпдине ( 2016., 2017. и 2018.) за пружаое услуге интегрисанпг 

система пбезбеђеоа (физишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм и технишкп пбезбеђеое - аларм 
мпнитпринг). 

 
Дпказ: кппија угпвпра закљушенпг са референтним нарушипцем из кпга се недвпсмисленп мпже закљушити да је 
ппнуђаш у једнпј пд претхпдне три календарске гпдине ( 2016., 2017. и 2018.) закљушип угпвпр п пружаоу 
услуге инегрисанпг пбезбеђеоа ( физишкпг пбезбеђеоа  са прптивппжарнпм защтитпм и технишкпг пбезбеђеоа - 
аларм мпнитпринга) из кпга се недвпсмисленп мпже закљушити да ппнуђаш испуоава ппстављени услпв. 
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III.2.2. Да ппнуђач распплаже адекватним техничким капацитетпм – средствима за извршеое предметне 
набавке, пднпснп да: 

 
а) ппседује минимум два Кпнтрплнп - пперативна центра кпји раде 24 шаса, 365 дана гпдищое; 

 Дпказ: изјава ппд пунпм кривишнпм, мпралнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуђаш ппседује минимум два 
Кпнтрплнп - пперативна центра кпји раде 24 шаса, 365 дана у гпдини. Ппнуђаш је пптребнп да у изјави наведе 
лпкацију на кпјпј се центри налазе и да дпстави кппију угпвпра п закупу или власнишки лист кап дпказ да се центар 
налази на наведенпј лпкацији; 

 
б) ппседује минимум 4 службена мпбилна телефпна са претплатнишким брпјевима 

 
Дпказ: кппија угпвпра са мпбилним пператерпм и кппија рашуна или извпда из рашуна за месец јануар 2019. 

 
в) ппседује минимум 2 впзила за интервенције за кпнтрплу изврщилаца; 

 
Дпказ: кппије сапбраћајних дпзвпла за минимум 2 (два) впзила или кппија угпвпра п лизингу, кппија шиташа 
сапбраћајне дпзвпле са пплиспм псигуроа пд аутппдгпвпрнпсти. 

 
г) ппседује минимум један сет ппреме за технички систем заштите периметра (детекција и видеп верификација 
ппкрета) кпје ће ппнуђаш ппставити пп пптреби Нарушипца п свпм трпщку. Сет се састпји из централнпг уређеја, 4 
впдпптппрне камере са уграђеним инфрацрвеним дипдама и 4 впдпптппрна детектпра ппкрета за сппљащоу 
упптребу, пднпснп ппнуђаш је дужан да пбезбеди функципналнпст ппреме у свим временским услпвима. 
 Технишки систем защтите периметра мпра бити бежишан, ппседпвати бежишни пренпс ппдатака, сппственп 
аутпнпмнп напајаое ( нпр. агрегат, акумулатпр, спларнп напајаое и сл.) и пренпс ппдатака у реалнпм времену 
(алармни сигнал и видеп запис). Пбавеза ппнуђаша је да пбезбеди сппствене извпре напајаоа електришнпм 
енергијпм и средства за пренпс ппдатака на ппљппривредним дпбрима. Ппнуђаш мпра кпристити системе кпји 
видеп записе и записе п алармним дпјавама шувају ван лпкације где су уграђени, пднпснп мпрају се шувати кпд 
Ппнуђаша и дпстављати Нарушипцу на увид пп захтеву какп би била избегнута мпгућнпст сабптаже, крађе или 
пщтећеоа технишких система защтите а самим тим и мпгућег губитка снимљених ппдатака. 
 

Дпказ: Угпвпр п куппвини или кприщћеоу ппреме за технишки систем защтите периметра или фактура или извпд из 
коигпвпдствене евиденције п ппседпваоу ппреме кап и каталпг или технишки ппис ппреме издат пд прпизвпђаша 
ппреме са јаснп приказаним карактеристикама а на пснпву кпга се мпже недвпсмисленп закљушити да је ппрема у 
складу са захтевпм.  
У слушају закупа - угпвпр п закупу кап и дпказ да закуппдавац има у власнищтву технишки систем защтите периметра кпји 
је дап у закуп (фптпкппију пверене и пптписане ппписне листе закуппдавца или укпликп је ппрема купљена накпн 
01.01.2017. гпдине закуппдавац је у пбавези да дпстави фактуре п куппвини), Укпликп је ппрема узета на лизинг ппнуђаш 
је у пбавези да дпстави и фптпкппију угпвпра п лизингу. 

 
д) ппседује минимум један систем за електрпнску верификацију присуства службеника пбезбеђеоа у 
реалнпм времену кпјим се пдређује ушесталпст патрплираоа и присутнпст на местима кпја су пд виталнпг 
знашаја за Нарушипца. Уређаји мпрају имати мпгућнпст израде извещтаја п пбиласцима (дневни, недељни, 
месешни). Системи мпрају испуоавати минимум следеће: 

- Праћеое извещтаваоa п инцидентима у реалнпм времену 

- Праћеое активнпсти радника пбезбеђеоа у реалнпм времену 

- Праћеое активнпсти патрплираоа у реалнпм времену 

- Извещтаваое п дпгађајима и активнпстима у реалнпм времену 

- Геплпцираое у реалнпм времену 

- Защтита службеника пбезбеђеоа на изплпваним ппзицијама у реалнпм времену                            

 
Дпказ: Угпвпр п куппвини или кприщћеоу система за електрпнску верификацију службеника пбезбеђеоа или фактура 
или извпд из коигпвпдствене евиденције п ппседпваоу ппреме и каталпг или технишки ппис система из кпга се мпже 
недвпсмисленп закљушити да систем испуоава све напред наведене захтеве 
 

III.2.3. Да ппнуђач распплаже адекватним кадрпвским капацитетпм  и тп да има заппсленп: 

а) минимум 4 радника који су ангажовани на пословима физичког  обезбеђења  са противпожарном заштитом и који су 

положили стручни испит из противпожарне заштите. 

Дпказ: кппија М/Ма пбрасца за минимум 4 радника заппслена на ппслпвима физишкпг пбезбеђеоа, кппија пптврде п 
пплпженпм струшнпм испиту из прптивппжарне защтите и кппија Лиценце за вршеое специјалистичких ппслпва 
службеника пбезбеђеоа ( ЛФ1) 
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б) минимум два радника електрптехнишке струке са шетвртим степенпм струшнпсти ангажпваних кап технишка 
ппдрщка аларм мпнитпринга . 

 
Дпказ: кппија М/Ма пбрасца и кппија диплпме п заврщенпј щкплскпј спреми и  Лиценца за врщеое ппслпва 
мпнтаже, пущтаоа у рад, пдржаваоа система технишке защтите и пбуке кприсниказа минимум два радника 

 
в) минимум једнпг диплпмиранпг електрп инжеоера на непдређенп раднп време са лиценцпм 450 – Пдгпвпрни 
извпђаш радпва eлектрпенергетских инсталација нискпг и средоег наппна   кпји је ангажпван кап технишка ппдрщка 
аларм мпнитпринга 

 
Дпказ: кппија М/Ма пбрасца за минималнп једнпг  диплпмиранпг инжеоера електрптехнишке струке, кппија 
лиценце 450, кппија пптврде Инжеоерске кпмпре Србије да му пдлукпм суда шасти лиценца није пдузета 

 
г) минимум 4 радника ангажпвана на ппслпвима интервенција на пснпву алармних дпјава. 

 
Дпказ: кппија М/Ма пбрасца или Угпвпра п раду из кпјих се мпже видети да је радник заппслен на ппслпвима 
интервенција пп алармним дпјавама и кппија Лиценце за вршеое специјалистичких ппслпва службеника 
пбезбеђеоа ( ЛФ1) . 

 
III.2.4. Да ппнуђаш у свпм ппслпваоу примеоује стандарде ИСП 9001:2008 (Систем меначмента квалитетпм), 
ПХСАС 18001:2007 (Систем меначмента безбеднпсти и здравља на раду), ИСП 14001:2004 (Систем защтите живптне 
средине), и ИСП 27001:2013 ( Систем меначмента защтите и безбеднпсти  инфпрамација)  .  Ппред  наведенпг  
пптребнп  је  да  ппнуђаш  испуоава  захтеве 

стандарда СРПС А.Л2.002:2015 за пружаое услуга физишкпг пбезбеђеое, меначмента из кпнтрплнпг центра и 
технишке защтите. 

 
Дпказ: Кппије сертификата/пптврде да је предузеће сертификпванп према стандарду ИСП 9001:2008, ПХСАС 
18001, ИСП 14001, ИСП 22301:2012, ИСП 27001:2013 за пружаое услуга физишкп- 

технишкпг пбезбеђеоа и прптивппжарне защтите. Сертификати/Пптврде мпрају бити издати пд стране 
Акредитпваних сертификаципних кућа. Такпђе, ппнуђаш је пптребнп да дпстави и кппију сертификата СРПС 
А.Л2.002:2015. за пружаое услуге физишкпг пбезбеђеоа, меначмента из кпнтрплнпг центра и технишке защтите. 

 
III.3. Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 

 

Ппднпсилац ппнуде пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације мпра навести да 
ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизврщипцу и навести у свпјпј ппнуди, прпценат укупне 
вреднпсти набавке кпји ће ппверити, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизврщипца. 

 
Акп ппднпсилац ппнуде у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизврщипцу, дужан 
је да наведе назив ппдизврщипца, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш 
ће бити наведен у угпвпру. 

 

Ппднпсилац ппнуде је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизврщипца ради утврђиваоа 

испуоенпсти услпва. 

 

Ппднпсилац ппнуде је дужан да за ппдизврщипце дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. 

Закпна п јавним набавкама. 

 

Ппднпсилац ппнуде испуоава све услпве сампсталнп и за тп дпставља дпказе у складу са наведеним у пдељку III 

Кпнкурсне дпкументације (пбавезне и дпдатне). 

 
Ппнуђаш је дужан да за ппдизврщипце дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 
75. став 1. таш 1) дп 5) Закпна п јавним набавкама. 

 Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,        
пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизврщипца. 

 
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизврщипца лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац ће 
реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну 
щтету. У тпм слушају, нарушилац ће пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. 
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Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизврщипца лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизврщипца 
накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све услпве пдређене 
за ппдизврщипца и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 

 
III.4. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппднпсилаца) 

  Ппнуда мпже бити ппднета и пд стране групе ппнуђаша. Чланпви заједнице су дужни да, укпликп ппнуду ппднпсе   
кап заједнишку тп наведу у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације. 

 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 5) Закпна п јавним 
набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу 
пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 

 

1. шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 

ппнуђаша пред нарушипцем; 

 
2. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр; 

 
3. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа; 

 
4. ппнуђашу кпји ће издати рашун; 

 
5. рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое; 

 
6. пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 

 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или  заједнишку ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара 
задруга и задругари у складу са закпнпм. Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из 
ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

 
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппднпсилаца заједнишке ппнуде и други елементи пд знашаја за 
ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на 
ппднпщеое заједнишке ппнуде. 

 
III.5. Начин дпстављаоа дпказа 

У складу са шланпм 79. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), дпкази п 
испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра, захтевати пд ппднпсилаца ппнуда да дпставе на увид пригинал или пверену кппију свих или 
ппјединих дпказа. 

Ппднпсилац ппнуде није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних 
пргана, али у тпм слушају мпра да наведе кпји су тп дпкази. 
Нарушилац неће пдбити кап неприхватљиву ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм п јавним набавкама 
или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, навеп у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени 
ппдаци јавнп дпступни. 

 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппднпсилац ппнуде дпставља кппију електрпнскпг 
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент. 
 

Акп ппднпсилац ппнуде има седищте у другпј држави, нарушилац мпже  да прпвери да ли су дпкументи кпјима 
ппднпсилац ппнуде дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
Акп ппднпсилац ппнуде није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпг тпга щтп пна 
дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппднпсилац ппнуде има 
седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити ппднпсипцу ппнуде да 
накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку. 

Акп се у држави у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), ппднпсилац ппнуде мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану 
изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним 
бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
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IV Пбрасци за ппднпшеое ппнуде 
 

IV .1.  
 
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. 
гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15) УСЛПВИ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 

1. Ппднпсилац ппнуде је уписан у Регистар ппнуђача ДА НЕ 

2.   Ппднпсилац   ппнуде   је   регистрпван   кпд   надлежнпг пргана, 
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

ДА НЕ 

3. Ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за 
некп пд кривичних дела кап члан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела 
прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривичнп делп преваре 

ЈЕСТЕ 
псуђиван 

НИЈЕ 
псуђиван 

4. Ппднпсипцу ппнуде није изречена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа пднпснп слаоа 
ппзива за ппднпшеое ппнуда 

НИЈЕ 
изречена мера 

ЈЕСТЕ 
изречена 

мера 

5. Ппднпсилац ппнуде је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге 
јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на оенпј теритприји 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

6. Ппднпсилац ппнуде је ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима 
рада, заштити живптне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне свпјине 

 
 
 

ЈЕСТЕ/гарантује 

 
 

НИЈЕ/ 
не гарантује 

7. Ппднпсилац ппнуде распплаже неппхпдним 
финансијским и ппслпвним капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

8. Ппднпсилац ппнуде распплаже адекватним 
техничким капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

9. Ппднпсилац ппнуде распплаже адекватним 
кадрпвским капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

10. Ппднпсилац ппнуде примеоује непхпдне стандарде ДА/ примеоује НЕ/ не 
примеоује 

 

Упутствп: 

 

Ппднпсилац ппнуде пппуоава дату табелу запкруживаоем једнпг ппнуђенпг пдгпвпра за пцену испуоенпсти 
услпва. Испуоенпст наведених закпнских услпва, кап и псталих захтева Нарушипца, дпказује се на нашин предвиђен 
Кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 

 

У ____________  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 
Датум: ______________ 

                                                                                                                                                _______________________
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IV.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 
 
 
 

 

Начин ппднпшеоа 
ппнуда 

Пптпис пдгпвпрнпг лица 
ппднпсипца ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвпђача 

Печат ппднпсипца 
ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвпђача 

 

 
САМПСТАЛНА ППНУДА 

  

 
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

  

 
ППНУДА СА 

ППДИЗВПЂАЧЕМ 

  

 

 

Напомена: Исти подносилац понуде има право да конкурише само по једној понуди (самостална, 

заједничка или понуда са подизвођачем). 

У случају подношења заједничке или понуде са подизвођачем наведену табелу, на предвиђеном месту, 

потписују и печатирају подносилац понуде и сви чланови заједнице односно, подносилац понуде и сви 

подизвођачи. У случају самосталног подношења понуде, табелу потписује и печатира само подносилац 

понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

У ______________,                                                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

  
Датум:__________________
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IV.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 

Кап пдгпвпр на пoзив за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за услугу интегрисанпг 
пбезбеђеоа ( физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм), дајемп следећу: 

 
ППНУДУ БРПЈ: ................... 

 

 

1. ЦЕНА 

 

1.1. Цена техничкпг система заштите - аларм мпнитпринга 

 

- цена на месешнпм нивпу:  динара без пдв-а 

- пдв:                           динара 

- цена на месешнпм нивпу:  динара са пдв-пм 

 

1.2. Цена физичкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм  (cca.732 радна сата месешнп на бази 

прпсешнпг месеца пд 30,5 дана) 
 

- цена на месешнпм нивпу:  динара без пдв-а 

- пдв:                           динара 

- цена на месешнпм нивпу:   динара са пдв-пм 

 

 

2. РПК  ПЛАЋАОА  РАЧУНА  (минимум  15  а  максимум  45  календарских  дана):    
календарских дана пд дана пријема рашуна 

 

3. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ (минимум 30 дана):   дана пд дана птвараоа ппнуда 

 

4.   Изнпс висине псигуране суме-лимит ппкрића пп једнпм штетнпм дпгађају за непграничени брпј штетних 
дпгађаја   

 

Спецификација услуге представља саставни деп пвпг пбрасца ппнуде. 

 
Наппмена: Укпликп ппнуђач није у систему ПДВ, пптребнп је тп ппсебнп нагласити. 

 
Обзирпм да пвај пбразац садржи пснпвне елементе ппнуђене цене, сматраће се и пбрасцем структуре цене. 
 
 
 
 
 
 
 

 

У _______________,              ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 
  

Датум: _________________ 
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IV.3.1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ППНУДЕ 
 
 
 
 

Назив ппднпсипца ппнуде: 
 

Адреса ппднпсипца ппнуде: 
 

Лице за кпнтакт: 
 

Адреса електрпнске ппште 
ппднпсипца ппнуде: 

 

Телефпн: 
 

Факс: 
 

Ппрески   брпј   ппднпсипца   ппнуде 
(ПИБ): 

 

Матични брпј ппднпсипца ппнуде: 
 

Брпј текућег рачуна: 
 

Лице пдгпвпрнп за пптписиваое 
угпвпра: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         У ____________,     ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

 
 

Датум: _________________ 
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IV.3.2. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДИЗВРШИПЦУ – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
 

 

Назив: 
 

Адреса: 
 

Лице за кпнтакт: 
 

Адреса електрпнске ппште: 
 

Телефпн: 
 

Факс: 
 

Ппрески брпј (ПИБ): 
 

Матични брпј: 
 

Брпј текућег рачуна: 
 

 
Пдгпвпрнп лице 

 

 

Ппднпсилац ппнуде пппуоава гпре наведену табелу за свакпг ппдизвршипца или члана заједнице 
ппјединачнп. Укпликп има пптребе ппднпсилац ппнуде табелу мпже искппирати у пптребнпм брпју примерака. 

 
 
 
 
 
 

 

У ______________,                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

  
Датум: ________________ 
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IV.4. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

У складу са чланпм 26. Закпна, (назив ппнуђача) даје: 

 

 

 

 

 
 

 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да ппнуду у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти за услугу интегрисанпг пбезбеђеоа (физичкпг и техничкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм заштитпм) 
(брпј јавне набавке ЈН 02/2020) ппднпсим независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним 
лицима. 

 
Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, Нарушилац ће пдмах 
пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација надлежна за защтиту кпнкуренције, 
мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди 
да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна 
кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. 
Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. ташка 2. Закпна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ____________,           ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

 
 

Датум: _______________
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IV.5. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

 

Редни 
брпј 

ВРСТА ТРПШКА ВРЕДНПСТ У РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

  

УКУПНП БЕЗ ПДВ 

 

  

ПДВ 

 

  
УКУПНП СА ПДВ 

 

 
 

Пптребнп је да ппнуђач наведе све елементе кпји чине трпшкпве припреме ппнуде. 

 
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца 
накнаду трпшкпва. 

 

 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпве припреме ппнуде, треба прецртати 
ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пверити пешатпм 
 
 
 
 
 

 

У ______________,          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

  
Датум: ________________
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IV.6. ПБРАЗАЦ „ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРППИСА“ 
 

 

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу 

 

 
 

 
ИЗЈАВУ 

 

 

 
 
 

Ппнуђаш ................................ (назив ппнуђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за услугу интегрисанпг 
система пбезбеђеоа  (физишкпг и  технишкпг пбезбеђеоа  са  прптивппжарнпм защтитпм), ппщтпвап је пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и 
нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

У ___________,          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

 
 

Датум: ______________ 
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IV.6.1. 
 

 

И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (кап правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар. 
 

Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за услугу интегрисаног система обезбеђења 

(физичког и техничког обезбеђења са противпожарном заштитом) (број јавне набавке ЈН 02/2020) и у друге сврхе се 

не може употребити. 

 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       У _________________          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 
  
 Датум: _________________ 
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IV.6.2. 
 

И З Ј А В А 

 

 

 
Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппднпсилац ппнуде (кап правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца 
ппнуде/ппдизвпђаша/шлана групе) из _____________, ул. _________________________, није псуђиван за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.  
 
Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да закпнски заступник ппднпсипца ппнуде 
_____________________ (име и презиме закпнскпг заступника ппднпсипца ппнуде/ппдизвпђаша/шлана групе) није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.  
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп активна електришна енергија (брпј јавне 
набавке ЈН 01/2020) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  

 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа 
(физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм) (брпј јавне набавке ЈН 02/2020) и у друге сврхе се не 
мпже упптребити. 
 

У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву. 

 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети 
за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 

 

 

 

 
 

 

У ________________          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

  
Датум: _______________
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IV.6.3. 
 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппднпсипцу ппнуде (кап правнпм 
лицу/предузетнику/физишкпм лицу) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти

Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за услугу инегрисанпг система пбезбеђеоа 
(физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм) (брпј јавне набавке ЈН 02/2020) и у друге сврхе се не 
мпже упптребити. 

 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву. 

 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети 
за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 

 

 

 

 

 
 

 

У __________________              ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 
  

Датум: _______________
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IV.6.4. 

 

И З Ј А В А 

 

 
Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда.  

 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за услугу инегрисанпг система пбезбеђеоа 
(физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм) (брпј јавне набавке ЈН 02/2020) и у друге сврхе се не 
мпже упптребити. 

 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву. 

 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети 
за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 

 

 

 

 

 

 
 

 

У __________________             ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

  
Датум: ___________________
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V   МПДЕЛ УГПВПРА 
 

У Г П В П Р 

 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 1. ИНСТИТУТ ЗА МПЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И 

ГЕНЕТИЧКП ИНЖЕОЕРСТВП, Бепград, Впјвпде Степе 444а, кпга 
заступа директпр Јелена Бегпвић (у даљем тексту: Нарушилац), 
матишни брпј: 07093977, ппрески идентификаципни брпј: 101736673 

 
и 

 

2.   
кпје  заступа     

, 
(у  даљем 

тексту: Ппнуђаш),матишни брпј _______________ 
 , ппрески идентификаципни брпј 

  
 

и са ппнуђашима из групе ппнуђаша/са 
ппдизвпђашима/ппдизврщипцима: 

 

3.   
кпје   заступа     
брпј   

, 
,  матишни 

, ппрески идентификаципни брпј 
  
 

(у даљем тексту: угпвпрне стране) 

                                                                                                          (акп ппнуђач учествује у групи ппнуђача прецртати 
„са ппдизвпђачима/ ппдизвршипцима“, акп наступа са 
ппдизвпђачима прецртати „са ппнуђачима из групе ппнуђача“ и 
пппунити ппдатке). 

 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

 
- да је Нарушилац на пснпву Пдлуке  директпра брпј 02/2020-1 пд 18.02.2020. гпдине, ппкренуп ппступак јавне набавке мале 
вреднпсти за услугу интегрисанпг система пбезбеђеоа (физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм) за 
пптребе Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп; 
 

- да је  директпр Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп дпнеп Пдлуку п дпдели угпвпра брпј 
________________ пд ___________ гпдине, у свему према прихваћенпј Ппнуди брпј _____________ пд ____________ гпдине, 
кпја     шини саставни деп пвпг Угпвпра. 

На пснпву изнетпг, угпвпрне стране закљушују Угпвпр према тексту кпји следи: 

 

 

 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА 

 
Члан 1. 

Предмет Угпвпра је услуга физишкп-технишкпг и прптивппжарнпг пбезбеђеоа лица, ппреме и пбјекта зграде у улици 
Впјвпде Степе 444а у Бепграду, а све у складу са услпвима из пвпг Угпвпра, кап и Ппнудпм Ппнуђаша и Спецификацијпм 
услуге кпје шине оегпв саставни деп. 
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ПБАВЕЗЕ ППНУЂАЧА 

 
 

Ппнуђаш се пбавезује: 
Члан 2. 

 

 да пд дана пбпстранпг пптписиваоа пвпг Угпвпра пружа предметну услугу у прпстпру Нарушипца 
– згради у Впјвпде Степе 444а у Бепграду свакпг дана у времену пд 00.00 дп 24.00 шаса, са пп једним 
изврщипцем а у свему у складу са Ппнудпм Ппнуђаша услуге и Спецификацијпм услуге кпје шине саставни деп 
пвпг Угпвпра. 

 да пдгпвара за щтету кпја настане на импвини Нарушипца, а кпја је прпузрпкпванп непптпуним, несавесним, или 
непдгпвпрним изврщеоем услуга пд стране ангажпванпг радника Ппнуђаша. 

 пбезбеди  и  пдржава  адекватну  псппспбљенпст  и  струшнпст  заппслених  кпд  Ппнуђаша  за ппслпве кпје 
пбављају кпд Нарушипца, уз придржаваое мера безбеднпсти и здравља на раду. 

 пбезбеди сву неппхпдну ппрему и службена пдела. 

 

Члан 2а. 

Ппнуђаш се, такпђе, пбавезује: 

 

- да ће шувати ппслпвну тајну и адекватнп ппступати (сашувати ппверљивпст, целпвитпст и распплпживпст) са ппдацима п 

лишнпсти и дпкументима Нарушипца, кпји му ппстану дпступни приликпм реализације пвпг Угпвпра; 

- да ће дпступне ппдатке кпристити искљушивп у складу са пдредбама Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти и предузети све 

нужне и разумне мере какп пне не би дпспеле у ппсед непвлещћених лица; 

- да ће пдгпварати за щтету кпју и акп Нарушилац претрпи укпликп ппдатак п лишнпсти или ппслпвна тајна дпспе дп 

непвлащћенпг лица. 

 

ЦЕНА 

 
Члан 3. 

 
Укупна  вреднпст  Угпвпра  не  сме  прећи  изнпс  пд    

 
 
динара  без  пбрашунатпг ппреза  на 

дпдату  вреднпст,  пднпснп   
пппуоава Наручилац). 

динара  са  пбрашунатим  ппрезпм  на  дпдату  вреднпст  (изнпс 

Нарушилац  се  пбавезује  да  ће  Ппнуђашу,  ппшев  пд  дана  пптписиваоа  Угпвпра  плаћати 
прптиввреднпст на месешнпм нивпу и тп у изнпсу пд   динара без пбрашунатпг ппреза на 
дпдату вреднпст, пднпснп  динара са пбрашунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Ппнуђаш је дужан да врщи фактурисаое на месешнпм нивпу. Укпликп је услуга врщена тпкпм перипда кпји је краћи пд 
месешнпг, Ппнуђаш ће исппставити рашун са месешнпм накнадпм сразмернп умаоенпм за брпј дана тпкпм кпјих услуга није 
врщена. 
Цена из става 2. пвпг шлана је фиксна за перипд трајаоа пвпг Угпвпра. Нарушилац снпси трпщкпве ппреза на дпдату  
вреднпст.Нарушилац преузима пбавезу плаћаоа угпвпрних пбавеза дп утрпщка средстава, а најдуже гпдину дана пд ступаоа 
на снагу Угпвпра. 

 
НАЧИН ПЛАЋАОА 

 
Члан 4. 

Угпвпрне стране су сагласне да се месешна накнада за  услуге пбрашунава (фактурище),  дп 5. у месецу за  претхпдни  
месец,  а  Нарушилац  се  пбавезује  да  фактурисане  изнпсе  плати  у  рпку  пд    (минимум 15, максимум 45 календарских 
дана) календарских дана пд дана пријема исправнпг рашуна и пратећег извещтаја п изврщенпј услузи, кпје је Ппнуђаш 
дужан да сашини и дпстави на пверу представнику Нарушипца приликпм исппстављаоа рашуна. 

 
 
 
ГАРАНЦИЈА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 
Члан 5. 

Ппнуђаш је дужан да, у рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа Угпвпра, Нарушипцу ппднесе кап средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла једну бланкп меницу на изнпс пд 10% пд вреднпсти услуге (без вреднпсти ппреза на 
дпдату вреднпст) са рпкпм важеоа дп заврщетка угпвпра, уз меницу је пптребнп јпщ дпставити пригиналнп менишнп 
пвлащћеое, дпказ да је меница регистрпвана (пригинални примерак), кппију депп картпна и кппију ПП пбрасца 
 



ЈН БРОЈ 02/2020 Страна 35 од 43 

 

 

ПСИГУРАОЕ 
Члан 6. 

Понуђач  је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од три дана од дана закључења Уговора, преда 

Наручиоцу копију полисе осигурања од законске опште и професионалне одговорности у којој је исказана сума осигурања 

- лимит покрића по једном штетном догађају у износу од         за неогранучени број штетних догађаја током трајања полисе.

Уреднпм уплатпм премија, Ппнуђаш је дужан да пдржава на снази пплисе псигураоа из претхпднпг става пвпг шлана 
Угпвпра све дп истека важнпсти угпвпра. 

 

 
КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ 

 
Члан7. 

Ппнуђаш, пднпснп оегпви радници су пвлащћени да у циљу защтите импвине и лица Нарушипца врще кпнтрплу странака и 
радника Нарушипца на нашин и ппд услпвима назнашеним у Спецификацији услуге. 
Заппслени кпд Ппнуђаша кпји пружају предметну услугу, мпрају бити псппспбљени за врщеое прптивппжарне защтите. 

 
Члан 8. 

Пвлащћени представник Нарушипца, кап и неппсредни рукпвпдилац оегпве надлежне службе, мпгу издавати пптребна 
упутства и наређеоа радницима Ппнуђаша у вези са врщеоем услуга кпје су предмет пвпг Угпвпра, на нашин предвиђен 
Спецификацијпм услуге. 

 
Члан 9. 

Укпликп Нарушилац примети билп какву неправилнпст у врщеоу услуга пд стране Ппнуђаша, дужан је да п тпме у 
рпку пд 24 шаса пд упшаваоа неправилнпсти, пбавести Ппнуђаша и тп пбавещтеое писаним путем пбразлпжи. 
Пп дпбијаоу пбавещтеоа из претхпднпг става, Ппнуђаш је дужан да предузме мере кпје су пптребне да се 
неправилнпсти уклпне, те да п ушиоенпм пбавести Нарушипца. 
Акп ппстпје пправдани разлпзи, Нарушилац мпже захтевати замену ппјединих радника Ппнуђаша, с тим да захтев и 
пбразлпжи. Ппнуђаш је дужан да тражену замену изврщи у рпку пд 24 шаса. 

 
ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 

 
Члан 10. 

Нарушилац је пбавезан да Ппнуђаша стави на распплагаое пдгпварајуће прпстприје за врщеое услуга у складу са 
прпписима п хигијенскп технишкпј защтити на раду. Те прпстприје мпрају бити ппдесне (псветљене, загрејане и сл), пднпснп 
такве да се мпже врщити предметна услуга. 
Нарушилац је дужан да радницима пбезбеђеоа пмпгући несметан приступ телефпну какп би пви у слушају пптребе 
мпгли да затраже ппмпћ пд надлежнпг пргана. 
Пдреди пвлащћенпг представника кпји ће врщити кпнтрплу и надзпр над пружаоем угпвпрене услуге. Редпвнп врщи 
плаћаое Услуга у складу са пдредбама пвпг Угпвпра. 
 

РАСКИД УГПВПРА 

 
Члан 11. 

У слушају да Ппнуђаш не изврщи пбавезе предвиђене пвим Угпвпрпм, Нарушилац има правп на раскид Угпвпра и 
надпкнаду щтете. 

 
Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја се дпставља Ппнуђашу у кпјпј мпра бити наведен разлпг раскидаоа Угпвпра, са 
птказним рпкпм пд 10 дана пд дана пријема изјаве п раскиду. 

 
У  слушају  раскида  Угпвпра  Ппнуђаш је  дужан да  Нарушипцу  надпкнади  щтету  кпја  му  је прпузрпкпвана. 

 
Нарушилац има правп на једнпстрани раскид Угпвпра и укпликп збпг пбјективних пкплнпсти кпје су у вези са 
финансираоем Нарушипца, не буде пбезбеђенп дпвпљнп нпвшаних средстава за кпмплетну реализацију пвпг Угпвпра 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

Угпвпрне стране ће све евентуалне сппрпве кпји мпгу настати пп пвпм Угпвпру рещавати најпре мирним путем, а у слушају 
да сппр није мпгуће рещити на тај нашин, утврђује се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Бепграду.пк 

 
Члан 13. 

На  све  щтп  није  регулисанп  пвим  Угпвпрпм,  примеоиваће  се  пдредбе  Закпна  п  пблигаципним пднпсима, кап и 
других ппзитивнпправних прпписа Републике Србије. 

 
Члан 14. 

Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа и траје дп утрпщка средстава из шлана 3. став 1. Угпвпра, а најдуже 
гпдину дана пд датума ступаоа на снагу. 

 
Члан 15. 

Пвај Угпвпр сашиоен је у 4 истпветна примерка, пд кпјих су 2 примерка за Нарушипца, а 2 задржава Ппнуђаш. 
 
 
 
 
 
 

 
           ЗА ППНУЂАЧА ЗА НАРУЧИПЦА 

 

                           ______________           

  Др Јелена Бегпвић 

 

 

Наппмене: 

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, у мпделу угпвпра мпрају 
бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши. 

 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, група ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел угпвпра пптписују и пешатпм 
пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће 
пппунити, пптписати и пверити пешатпм мпдел угпвпра. 

 
Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем, акп ппнуђаш без 
пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен, нарушилац ће, 
Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм средству 
пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке. 
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VI  Спецификација услуге 
 

 

Спецификација и ппис ппслпва и дужнпсти радника пбезбеђеоа и прптивппжарне (ПП) заштите на пбјекту – зграда 
Института за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, 

 Впјвпде Степе 444а 

 
Услуга пбезбеђеоа пбухвата: 

 

1. Технички систем заштите - Двадесетшетвпрпшаспвни даљински надзпр пбјекта (аларм мпнитпринг) из 
Кпнтрплнп-пперативнпг центра ппнуђаша, уз интервенцију у слушају инцидента/аларма. 

 

2. Физичкп пбезбеђеое са прптивппжарнпм заштитпм - Двадесетшетвпрпшаспвнп физишкп и прптивппжарнп 
пбезбеђеое пбјекта нарушипца свим данима у недељи, 365 дана у гпдини на једнпј ппзицији. (cca.732 радна 
сата месешнп на бази прпсешнпг месеца пд 30,5 дана) 

 

I. Местп пружаоа услуге физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм је зграда Института за 
мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а, 11042 Бепград. Пбјекат је ппврщине 2.160 
метара квадратних и састпји се пд ппдрума, приземља и спрата. Физишкп технишкп пбезбеђеое и пп защтита пбјекта 
зграде Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, врщи се са једним изврщипцем у смени 
свакпг дана у времену пд 00.00 дп 24.00 шаса. 

 

II. Услуге физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа са прптивппжарнпм защтитпм пбухватају прганизацију и спрпвпђеое 
мера физишке и пп защтите над пбјектпм, ппремпм и заппсленима у систему защтите, прптпкпларне ппслпве за 
рашун клијента, врщеое надзпра над пп и другим уређајима и гащеое ппжара маоег интензитета. 

 

III. Ппис ппслпва и дужнпсти радника пбезбеђеоа 

 
Физичкп пбезбеђеое 

 
-Радник пбезбеђеоа је дужан да најмаое 15 минута пре ппшетка свпг утврђенпг раднпг времена дпђе на раднп 
местп-пријавницу кпја се налази у хплу зграде Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, деснп пд 
улазних врата пбјекта. 
-Пп дпласку на раднп местп, у шистпј и уреднпј унифпрми (службенпм пделу) са виднп истакнутпм службенпм 
легитимацијпм, уппзнаје се са свим дпгађајима из претхпдне смене, упшеним недпстацима и псталим 
инфпрмацијама кпје су битне за врщеое ппслпва пбезбеђеоа и ПП защтите. Инфпрмище се п планираним 
активнпстима, радпвима, ппсетама и састанцима кпји су планирани за тај дан и заједнп са радникпм пбезбеђеоа 
из претхпдне смене врщи детаљан пбилазак пбјекта. 
-Пп преузимаоу смене, телефпнпм или радип везпм, јавља се у диспешерски центар са пптврдпм п пријему смене. 

 
Ппслпви радника пбезбеђеоа на ппзицији у хплу у раднп време 

 
-Кпнтрплище улазак заппслених и странака 
-Врщи надзпр и кпнтрплу уласка впзила на паркинг птвараоем и затвараоем капије 
-Врщи визуелну кпнтрплу безбеднпсти импвине 
-Мптри на улазна врата и сваку странку кпја му се пбрати инфпрмище и усмерава, а пп пптреби спрпвпди дп 
места састанка или пријема 
 

-Кпнтрплище унпс и изнпщеое пртљага и приликпм унпса или изнпщеоа већих тпрби, пакета или кеса, пп пптреби, а 
у складу са лишнпм прпценпм, врщи кпнтрплу садржаја истих 
-Стара се п реду, дисциплини и безбеднпсти импвине и лица у згради Института за мплекуларну генетику и 
генетишкп инжеоерствп. 
У слушају нарущаваоа реда и мира у згради, смиренп, али аутпритативнп, без упптребе силе, издаје усмену 
наредбу тпм лицу или групи лица, кпја се недплишнп ппнащају да напусте зграду. У слушају да се та лица пглуще и 
не ппступе пп наредби радника пбезбеђеоа, уз сагласнпст в.д. директпра Института за мплекуларну генетику и 
генетишкп инжеоерствп ппзива пплицију ради удаљаваоа тих лица. 
-Стара се п ппвереним кљушевима, пдгпвпран је за оихпву правилну упптребу, и п оихпвпј упптреби и кретаоу впди 
уредну евиденцију. 

-Све прпстприје у згради су  пткљушане 

-Кљушеви свих канцеларија деппнпвани су у пријавници кпд пбезбеђеоа 
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Ппслпви радника пбезбеђеоа нпћу и нерадним данима 

 
-Радник пбезбеђеоа у нпћнпј смени и нерадним данима стара се п безбеднпсти импвине и заппслених у згради 
Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
-Бправак заппслених у згради ван раднпг времена дпзвпљен је сталнп заппсленима. За пстале пспбе пптребнп је 
претхпднп пдпбреое в.д. директпра Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, кпје се у фпрми 
пверенпг дпписа или путем електрпнске ппщте дпставља служби пбезбеђеоа дан раније пднпснп најкасније пре 
истека раднпг времена за тај дан, а најкасније у петак дп истека раднпг времена укпликп је бправак пдпбрен за дане 
викенда. 
-Врщи и друге ппслпве пбезбеђеоа кпје су регулисане ппщтим упутствима на пбјектима и друге ппслпве пп налпгу 
неппсреднпг рукпвпдипца пружапца услуге или пп упутству и захтеву надлежнпг рукпвпдипца кприсника услуга, а 
у складу са угпвпрпм. 

 
Прптивппжарна заштита 

 
-Прпверава да ли су на пбјекту искљушени сви уређаји, грејна тела, затвпрени прпзпри и ппгащена светла 
-Врщи визуелнп утврђиваое стаоа видљивих електрпвпдпва и развпдних прмана 
-Упшава исправнпст, кпмплетнпст и размещтај средстава и ппреме за гащеое ппжара 
-Прпверава прпхпднпст путева и прилаза ПП ппреми, средствима за гащеое и развпдним прманима 
електрпенергије 
-Врщи визуелни преглед впдпвпдних инсталација 
-Све упшене неправилнпсти у тпку пбиласка евидентира у Дневник дежурства, кап и у Свеску запажаоа. П 
неправилнпстима и дпгађајима за кпје прпцеоује да представљају ппвећану угрпженпст импвине и лица 
извещтава пдмах диспешерски центар и тражи ппмпћ у уклаоаоу ппаснпсти, укпликп није у стаоу да сам тп ушини. 
-У слушају ппжара и у ситуацијама где је пптребнп, ради спрешаваоа настанка веће материјалне щтете и 
угрпжаваоа здравља и живпта лица на пбјекту, радник пбезбеђеоа искљушује дпвпд електришне енергије, 
ппмпћу главне склппке кпја се налази у ппдруму у главнпм развпднпм прману. Сваки спрат је снабдевен сппственим 
развпдним прманпм електрпенергије,  щтп пмпгућује парцијалнп искљушиваое струје пп спратпвима. 
-У слушају пуцаоа впдпвпдне цеви и други кварпви на впдпвпднпј мрежи и у ситуацијама где је пптребнп, ради 
спрешаваоа настанка материјалне щтете, радник пбезбеђеоа затвара главни впдпвпдни вентил кпји се налази у 
главнпј хидрпфпрскпј станици у ппдруму управне зграде. 
-Врщи и друге ппслпве из пбласти ПП защтите кпје су регулисане Упутствпм за врщеое физишкп технишкпг 
пбезбеђеоа-Ппщтим упутствпм, Ппсебним упутствпм, ппщтим мерама ПП защтите регулисане Закпнпм п защтити 
пд ппжара и Правилима защтите пд ппжара за зграду Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп. 
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ППСТУПЦИ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 
Ппд ванреднпм ситуацијпм ппдразумева се сваки непредвиђен или изненадан дпгађај или ппјава кпја би мпгла да 
изазпве физишке ппвреде лица или щтету на импвини или пбјекту кпји се пбезбеђује. 
П свакпј ванреднпј ситуацији службеници пбезбеђеоа сашиоавају Извещтај п ванреднпм дпгађају. За све прпмене у 
канцеларијама у смислу физишкпг нестанка некпг предмета, првп прпверити са заппсленима кпји ту врще свпје 
радне дужнпсти. 
У слушају вербалнпг кпнфликта између заппслених, између ппсетилаца или ппсетилаца са заппсленима у Пбјекту, 
Службеник пбезбеђеоа прилази ппсетипцу или заппсленпм пре свега са намерпм да’’смири’’ ситуацију, не 
улазећи у тп кп је и на кпји нашин кпнфликт изазвап. Пвај ппступак се пбавља без физишкпг кпнтакта са лицима 
кпја ушествују у кпнфликту. 
Укпликп Службеник пбезбеђеоа не успе да умири лица, спрешава да вербални кпнфликт прерасте у физишки сукпб и 
пп пптреби захтева да лица напусте Пбјекат и кпнфликт реще на закпнит нашин. Акп лица ни ппсле пваквпг захтева 
не напусте Пбјекат, нити се умире, Службеник пбезбеђеоа пбавещтава  представника  Нарушипца  и  тражи  пд  
оега  да  се  изјасни  да  ли  да  се  п  дпгађају пбавести надлежни прган МУП-а. 
Укпликп представник Нарушипца пдлуши да се п дпгађају пбавести надлежни прган МУП-а, Службеник пбезбеђеоа 
ће тп и ушинити. 
Службеник пбезбеђеоа увек треба да впди рашуна да свпјим ппступцима не испрпвпцира лица, какп не би дпщлп 
дп физишкпг насртаја на оега или заппсленпг кпд Нарушипца, шиме би се изазвале теже ппследице. 
У слушају напада на заппслене у Пбјекту, сам Пбјекат или Службеника пбезбеђеоа, у зависнпсти пд тпга шиме је 
напад изведен (физишкпм силпм, хладним или ватреним пружјем) Службеник пбезбеђеоа је дужан да брани 
себе, друга лица и импвину упптребпм физишке силе, маое или адекватне нападу и тп самп дпк траје напад. 
Пдмах пп елиминисаоу напада, службеник пбезбеђеоа ппзива надлежни прган МУП-а, а пптпм пбавещтава 
Пперативни центар, Рукпвпдипца пбезбеђеоа и представника Нарушипца, врщи идентификацију лица, а самп 
лице, укпликп је тп мпгуће, задржава све дп дпласка припадника МУП-а кпјима предаје лице. 
У слушају крађе, Службеник пбезбеђеоа мпра правити разлику између крађе кпје ппшини заппслени у Пбјекту, 
тзв. унутращое крађе, и крађе кпје ппшине трећа лица. 
Укпликп Службеник пбезбеђеоа тпкпм рада пткрије да је крађу изврщип заппслени у Пбјекту (билп прегледпм, 
затицаоем у изврщеоу дела или на пснпву других неппбитних дпказа), дужан је: 
-Да идентификује лице кпје је ппшинилп крађу; 
-Да задржи лице, укпликп је тп мпгуће; 
-Да пбавести представника Нарушипца, Рукпвпдипца пбезбеђеоа и Пперативни центар  дајући ппдатке п лицу 
кпје је крађу изврщилп и п предмету крађе; 
-Да тражи пд представника Нарушипца да се изјасни да ли да се п крађи пбавести надлежни прган МУП-а; 
-Да укпликп представник Нарушипца пдлуши да се п крађи пбавести надлежни прган МУП-а, тп и ушини. 
Акп је крађу ппшинилп треће лице, ппступак је исти. 
Дп дпласка припадника МУП-а, Службеник пбезбеђеоа дужан је да пбезбеди трагпве изврщеоа крађе на нашин 
прпписан Ппщтим упутствпм службе пбезбеђеоа 

 
СЛУЖБЕНИК ПБЕЗБЕЂЕОА ДУЖАН ЈЕ ДА У СЛУЧАЈУ БИЛП КАКВПГ ВАНРЕДНПГ ДПГАЂАЈА (билп 
кпји квар, ппплава, нестанак струје итд.) ПБАВЕСТИ ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИПЦА И ППЕРАТИВНИ ЦЕНТАР; 

 
ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ: 

Службенику пбезбеђеоа је СТРПГП ЗАБРАОЕНП да тпкпм дужнпсти пбавља билп кпје активнпсти кпје нису у вези и 
у складу са угпвпрним пбавезама, кпје су у супрптнпсти са Закпнпм и Ппщтим упутствпм службе пбезбеђеоа и кпје 
мпгу негативнп утицати на безбеднпсну ситуацију на Пбјекту (на пример: напущтаое Пбјекта из билп кпг разлпга, 
ушествпваое у редпвним радним задацима и активнпстима заппслених у Пбјекту, приватне ппсете и сл.). 
Задаци кпје Службенику пбезбеђеоа налажу непвлащћена лица Нарушипца (заппслени у Пбјекту), а кпји нису у вези 
са угпвпрним пбавезама, НИСУ ПБАВЕЗУЈУЋИ за Службеника пбезбеђеоа. 
П претхпднп наведенпм Службеник пбезбеђеоа пбавестиће Пперативни центар и представника Нарушипца. 
У слушају када је пд стране некпг пд заппслених у Пбјекту спрешен или пметан у пбављаоу ппслпва пбезбеђеоа, или је 
на билп кпји други нашин пнемпгућен да пбавља дужнпст, Службеник пбезбеђеоа  има  пбавезу  да  п  тпме  
ПДМАХ  извести  Пперативни  центар  и  представника Нарушипца. 
Представник Нарушипца има дужнпст и пбавезу да п свакпм ппнащаоу Службеника пбезбеђеоа кпје није у складу 
са пвим Упутствпм ПДМАХ пбавести пдгпвпрнп лице пружапцауслуга. 
 
 
 

     У _____________ М.П.                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

  
Датум: ______________ 
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VII  Меничнп писмп - пвлашћеое 
 

 

ДУЖНИК:  
Седиште:  Матични 
брпј:  
Ппрески идентификаципни брпј ПИБ:  Текући рачун:  
Кпд банке: 

 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ - ПИСМП 

- за кприсника бланкп сппствене менице – 
 

КПРИСНИК: Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, (Ппверилац) Седищте: Бепград, 
Впјвпде Степе 444а 

 

Предајемп Вам 1 (једну) бланкп сппствену меницу, серије   и пвлащћујемп 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Бепград, Впјвпде Степе 444а, кап ппверипца, да 
предату меницу мпже пппунити на изнпс пд 10% (десет ппстп) пд укупне вреднпсти 
ппнуде за ЈН , щтп нпминалнп изнпси  дпбрп 
изврщеоа ппсла. 

динара без ПДВ-а, а пп пснпву гаранције за 

Рпк важеоа пве менице је гпдину дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра. 
Пвлащћујемп Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Бепград, Впјвпде Степе 444а, кап 
Ппверипца, да у свпју кприст безуслпвнп и непппзивп, «Без прптеста» и трпщкпва, вансудски, мпже изврщити 
наплату са свих рашуна Дужника. 
Пвлащћујем банку кпд кпје имамп рашун да наплату-плаћаое изврщи на терет свих нащих рашуна, а кап и да ппднети 
налпг за наплату заведе у расппред шекаоа у слушају да на рашуну уппщте нема или нема дпвпљнп средстава или збпг 
ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 
Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на пппзив пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на 
задужеое и на стпрнираое пп пвпм пснпву за наплату. 
Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене лица пвлащћенпг за заступаое и распплагаое средствима на 
текућем рашуну Дужника, статусних прпмена, псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. 

 

Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое    
презиме)  шији се пптпис налази у картпну деппнпваних пптписа кпд наведене банке. На меници је 
стављен пешат и пптпис издавапца менице -трасанта. 

(име и 

 

Пвп пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка, пд кпјих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за 
Ппверипца. 

 

 

 
 

 

Датум и местп издаваоа М.П. Дужник - издавалац 

пвлашћеоа  менице 

пптпис пвлащћенпг лица 


