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На основу члана 39. 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 

Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15 и 

41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  број 404-87 од 29.08.2019.  године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-87 број 404-87/1 од 29.08.2019. године 

,припремељена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката 

некадашња Пилана 

 

ЈНMВ број 404-87 
 

Садржај конкурсне документације 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општинска управа Мали Зворник 

Адреса: Краља Петра I бр.28, Мали Зворник 

Матични број: 07170858. ПИБ: 102143328 

Интернет страница: www.malizvornik.rs    

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступак јавне набавке мале вредности са циљем 

закључења оквирног споразума, за набавку услуга, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 404-87 су услуге – Услуге физичког обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња Пилана 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.  

 

5. Контакт лице и служба 

Лице за контакт: Зоран Бркић , Е-маил адреса: dragana.markovic@malizvornik.rs 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно 

време Наручиоца од 08:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после 

радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је 

примљена првог наредног радног дана наручиоца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malizvornik.rs/
mailto:dragana.markovic@malizvornik.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 404-87 су услуге: 

 

     - Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана 

 

 

Ознака из општег речника набавке: -79710000 - услугe обезбеђења, 

 
 

 

         Напомена: 

 

Вредност оквирног споразума............................. 700.000,00 динара. 
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ОБРАЗАЦ 1 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Услуге физичког обезбеђења објеката, имовине обухватају: 

 

 обезбеђење објеката у власништву Општине Мали Зворник  

 спречавање недозвољеног приступа у простор и објекте који се обезбеђују, 

 

 реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге 

појаве у вези са угрожавањем безбедности (обавештавање полиције, Наручиоца), 

 

 сталне обиласке круга обезбеђења и просторија са аспекта физичког обезбеђења и 

против пожарне заштите у смислу: 

 -провере исправности прозора и врата, 

 

 обезбеђивање објеката, опреме и друге имовине у објектима и спречавање свих 

активности и појава , 

 

 предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања појава за могућност настанка 

пожара, употреба свих техничких средстава за гашење пожара, 

 

 обавештавање ватрогасне јединице као и Наручиоца, 

 

 вођење евиденције о свим уоченим појавама и околностима од значаја за безбедност 

објеката и имовине, као и уредно и благовремено извештавање Наручиоца. 

 

 

Пружалац услуга ће обезбеђење имовине вршити путем службе са персоналом састављеним 

од стручно оспособљених, обучених лица, снабдевених потребном униформом, опремом и 

службеном легитимацијом непрекидно радним и нерадним данима - 24 часа. 

Место извршења услуга је у објектима некадашње Пилане Мали Зворник,Светосавска 

бб и то: од 00 до 24 часа, према динамици коју усагласе уговорне стране од дана 

потписивања уговора, са најмање 4 извршиоца  

 

 
 
2. Радници ангажовани за обављање послова предметне набавке морају испуњавати 

следеће услове: 
 

 да поседују важећу Лиценцу за вршење основних послова службеника 
обезбеђења без оружја; 

 
 

 да изгледају уредно, једнобразно одевени у пословна одела или униформе за 
време вршења услуге, са идентификационом картицом са именом и презименом 
и назнаком ''Обезбеђење''; 
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 да услуге обезбеђења обављају ажурно, стручно и квалитетно, у свему према 
важећим законским прописима, професионалним стандардима струке, као и 
важећим стандардима квалитета за ту врсту услуге; 

 
 службеник обезбеђења мора приликом вршења послова обезбеђења имати код 

себе легитимацију коју издаје Министарство унутрашњих послова, у складу са 

одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 

и 87/18) и Правилника о садржини, изгледу и начину употребе легитимације 
службеника приватног обезбеђења („Сл.гласник РС“, бр. 3/16). 

 
 
3. Пружалац услуга је у обавези да надокнади штету која настане на имовини 

Наручиоца кривицом или грубом непажњом извршилаца, осим штете која настане 

приликом оправдане интервенције а у циљу заштите имовине и лица или услед 
наступања непредвиђених околности, односно више силе. 

 
 
 
4. У цену понуђених услуга морају бити укључени сви трошкови које Извршилац услуга 

има уреализацији предметне јавне набавке. Цена мора бити исказана у динарима, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке (за редован рад, рад у сменама, рад ноћу и рад на дан државног празника 
ангажованих извршилаца,  у складу са Законом о раду . ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018)  

5. Плаћање ће бити вршено месечно,за претходни месец,а по пријему исправне фактуре 
заизвршену услугу, а све у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

  
6. Услуга која је предмет ове набавке мора бити извршена на високом професионалном 

нивоу,стручно и квалитетно, у складу са нормативима, стандардима и прописима који 
важе за ову врсту услуга. 

          

 

 
НАПОМЕНА: Количине услуга  у техничкој спецификацији су оквирне и служе за израчунавање 

укупне цене, која служи  за упоређивање приспелих понуда. Цена је фиксна и не могу се мењати за 

све време важења оквирног споразума. Ако приликом множења оквирне количине и јединичне цене 

укупно понуђена цена буде изнад процењене вредности, неће се понуда одбити као неприхватљива. 

Уговарање се врши до укупне вредности од 700.000,00  динара, а фактурисање и наплата по 

јединичним ценама из техничке спецификације за стварно извршене услуге. 

 

Датум:                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

___________                           _________________________ 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чланом 75. Закона, и то. 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. 

тачка 2) Закона). 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (Важећа Лиценца за вршење послова приватног 

обезбеђења, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник 

РС“, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) –коју издаје Министарство унутрашњих 

послова (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

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

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

Закона, и то: 
1.КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да у моменту подношења понуде  понуђач располаже са најмање 10 (десет) радно 

ангажованих службеника обезбеђења који поседују важећу Лиценцу за вршење 

основних послова службеника обезбеђења без оружја, издату од стране МУП-а 

Доказ:- За запослене раднике-Копију МА обрасце или одговорајућег  и копија 

уговора о раду 

- За радно ангажоване раднике-Копију Уговора о радном ангажовању 

- Копију Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја 

 -Копија Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара  

    - Копију службене легитимације МУП-а. 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог 

закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан 
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је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова. 

   

1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 

о јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за 

правна лица као понуђача, за предузетнике као 

понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 

   

1.1 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно да 

је уписан у одговарајући 

регистар  

 

Члан 75. Став 1. Тачка 1. 

Закона о јавним набавкама  

 

- Правно лице – извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног суда  

- Предузетник – извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или извод из одговарајућег 

регистра 

- Физичко лице - /  

 

  

1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као 

члан организоване 

криминалне  групе,  

2. кривична дела  против 

привреде, 

3. кривична дела  против 

животне средине, 

4. кривично дело против 

примања и давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. Став 1. Тачка 2. Закона 

о јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда  на чијем је подручју 

седиште домаћег правног лица, односно 

представништва или огранка страног правног 

лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од 

наведених кривичних дела (захтев за издавање се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта) 

7. За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за 

неко од наведених  кривичних дела  (захтев за 

издавање се може поднети према месту  рођења 

или према месту пребивалишта) 

1. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за 

неко од наведених кривичних дела  (захтев за 

издавање се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

 

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 

не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
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1.3. 

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  

 

 

Члан 75. Став 1. Тачка 4. Закона 

о јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 

изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  

налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 

од два месеца пре отварања понуда  

     

 

   

1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа  за обављање 

делатности  из предмета јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

 

Члан 75. Став 1. Тачка 5. Закона 

о јавним набавкама 

 Важећа Лиценца за вршење послова приватног 

обезбеђења, у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/2013, 

42/2015 и 87/2018) –коју издаје Министарство 

унутрашњих послова 

1.5 Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

(члан 75. Став 2. Закона). 
Попуњен Образац изјаве (Образац11) 

 

 

 2. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

за учешће из члана 76.  

Закона о јавним набавкама 

 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да у моменту подношења 

понуде  понуђач располаже са 
најмање 10 (десет) радно 

ангажованих службеника 

обезбеђења који поседују 

важећу Лиценцу за вршење 

основних послова службеника 

обезбеђења без оружја, издату 

од стране МУП-а 
 

Доказ:- За запослене раднике-Копију МА обрасце 

или одговорајућег  и копија уговора о раду 

- За радно ангажоване раднике-Копију Уговора о 

радном ангажовању 

- Копију Лиценце за вршење основних послова 

службеника обезбеђења без оружја 

 -Копија Уверења о положеном стручном испиту из 

области заштите од пожара  

  - Копију службене легитимације МУП-а. 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на 

интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 

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

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

подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

документ. 

 

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. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

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

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних услова за 

учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују 

да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом). 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о 

додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави 
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копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или копију 

свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 

2. Закона). 

 

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

копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид 

оригинал или копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуду саставити на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник,Краља Петра 

I 38,15318 Мали Зворник, са назнаком “Понуда за јавну набавку – Услуге физичког 

обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана, ЈНМВ број 404-87– НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 09.09.2019.године до 11 часова. 

Понуде ће се отварати дана 09.09.2019 .године  у 11:30 часова. 

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум јпонуде 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. 

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних 

услова, мора садржати: 

 Образац понуде, 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења, 

 Модел оквирног споразума, 

 Образац структуре цена, 

 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 

 Образац изјаве о назависној понуди, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати, потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, 

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 

складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 

изјава под моралном и кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и 



13 

Јавна набавка мале вредности број 404-87 – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња 

Пилана 

 
 

Образац изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама),достављају се 

за свакогучесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 

понуди потписује образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује  обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно 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 члану 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

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. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 

општине Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник, са назнаком:  

“Измена понуде за јавну набавку  – Услуге физичког обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња Пилана, ЈНМВ број 404-87 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 

“Допуна понуде за јавну набавку – Услуге физичког обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња Пилана, ЈНМВ број 404-87 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 

“Опозив понуде за јавну набавку – Услуге физичког обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња Пилана, ЈНМВ број 404-87 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 

“Измена и допуна понуде за јавну набавку – Услуге физичког обезбеђења 

имовине  и објеката некадашња Пилана, ЈНМВ број 404-87 – 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 2), 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 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 2) 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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) 

и 2) Закона и то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 
 

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања:  Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему 

исправног рачуна за извршену услугу, а у року  од 45 дана  

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2 Захтеви у погледу рока извршења 
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Рок извршења услуге:  

Предметне услуга се извршава у континуитету у периоду трајања оквирног споразума, 

jeдна година, према динамици коју усагласе уговорне стране.  

Након ступања на снагу Оквирног споразума, Наручилац може закључити 

један или више уговора у складу са стварним потребама Наручиоца. 

 

9.3 Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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. 

 

9.4 Други захтеви 

За предметну јавну набавку нема других захтева. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке (за редован рад, рад у сменама, рад ноћу 
и рад на дан државног празника ангажованих извршилаца,  у складу са Законом о 

раду . ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

За добро извршење посла-оквирни споразум  
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног 

споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума 

без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 

од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 
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појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 

обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 

основу оквирног споразума. 
 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу 

овог оквирног споразума  

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног 

уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу 

као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење,с а назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног 

уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 
 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог 

оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара 

средства обезбеђења. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

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

електронске поште на е-маил dragana.markovic@malizvornik.rs) тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 

да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ број 404-87”. 

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. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор 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. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се 

укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).  
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће 

закључити оквирни споразум са  понуђачем који понуди дужи рок плаћања. 

 

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

 

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 може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које 

има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би 

могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 



18 

Јавна набавка мале вредности број 404-87 – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња 

Пилана 

 
 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је 

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. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 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 захтева из става 3. и 4. 

члана 149. Закона, 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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 

за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу из члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара . 

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

се: 

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

 елементе: 

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

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

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

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 

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

 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 

 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке. 

 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе   

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за  заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 

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

112. став 2. тачка 5) Закона 
 

 

 

 

20.  Употреба печата  

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 
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OБРАЗАЦ 2 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број _________ од ________ 2019. године, за јавну набавку број 404- 87 

Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број 

предузећа(ПИБ) уде 
 

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

Телефон  

Телефакс   

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 
Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
1) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених 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 имавећи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5.) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана 

 

 

5.1 Укупна вредност  

(без ПДВ) 

 

5.2 Укупна вредност 

(са ПДВ) 

 

5.3 Рок и начин плаћања 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а 

по пријему исправног рачуна за извршену услугу, а у року  од 45 

дана. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.4 Рок извршења 
Рок извршења услуге: према динамици коју усагласе уговорне 

стране. 

5.5  Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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 

 

 

 
 

                                         Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 __________________________   

 

 

 

 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати  образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

МОДЕЛ  

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

1. Општинске управе Мали Зворник ,  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38, 

ПИБ: 102143310, Матични број: 07170874 

Број рачуна: 840-88640-85 Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа:Начелник општинске управе,Маризела Андрић,дипл.правник;   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 и 

2. .................................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  

кога заступа...................................................................  

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Телефон:............................Телефакс: 

(у даљем тексту: Извршилац). 

 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("СЛ.Гласник РС",бр.124/12, 

14/15, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности, чији је предмет Услуге физичког 

обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана, бр 404-87, са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

 - да је Понуђач доставио понуду број _________ од ________ која чини саставни део овог оквирног 

споразума; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број  ............ од ................., у 

складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца; 

- обавеза настаје издавањем наруџбенице Наручиоца Извршиоцу или закључивањем појединачног 

уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице Наручиоца Извршиоцу, 

закључивање појединачних уговора о јавној набавци услуга између Наручиоца и Извршиоца, у 

складу са условима из конкурсне документације за Услуге физичког обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња Пилана,   Понудом Извршиоца, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у обрасцу структуре цене, која чини 

саставни део овог Оквирног споразум. 

 

Услуге физичког обезбеђења објеката, имовине обухватају: 

 

 обезбеђење објеката у власништву Општине Мали Зворник  

 спречавање недозвољеног приступа у простор и објекте који се обезбеђују, 

 

 реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге појаве у 

вези са угрожавањем безбедности (обавештавање полиције, Наручиоца), 
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 сталне обиласке круга обезбеђења и просторија са аспекта физичког обезбеђења и против 

пожарне заштите у смислу: 

 -провере исправности прозора и врата, 

 

 обезбеђивање објеката, опреме и друге имовине у објектима и спречавање свих активности и 

појава , 

 

 предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања појава за могућност настанка пожара, 

употреба свих техничких средстава за гашење пожара, 

 

 обавештавање ватрогасне јединице као и Наручиоца, 

 

 вођење евиденције о свим уоченим појавама и околностима од значаја за безбедност објеката 

и имовине, као и уредно и благовремено извештавање Наручиоца. 

 

 

Пружалац услуга ће обезбеђење имовине вршити путем службе са персоналом састављеним од 

стручно оспособљених, обучених лица, снабдевених потребном униформом, опремом и службеном 

легитимацијом непрекидно радним и нерадним данима - 24 часа и то: од 00 до 24 часа, према 

динамици коју усагласе уговорне стране од дана потписивања уговора, са најмање 4 извршиоца 

Место извршења услуга је у објектима некадашње Пилане Мали Зворник,Светосавска бб . 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________ 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном обостраног 

потписивања. 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, издавање наруџбенице Наручиоца 

Извршиоцу или закључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба 

Наручиоца. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи : 

700.000,00 динара  (словима: седамстотинахиљададинара), без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене исказане су у структури цене Извршиоца у динарима. 

У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне јавне набавке. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области и пада на терет Наручиоца. 

 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, 

без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из 

закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА НАРУЧИОЦА ИЗВРШИОЦУ ИЛИ 

ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 5. 
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Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Извршиоцу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора или  наруџбенице о јавној набавци са техничком документацијом и описом услуга. 

 

При закључивању појединачних уговора или наруџбенице не могу се мењати битни услови из овог 

оквирног споразума. 

 

Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, врсту услуга и рок за извршење истих. 

 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања Извршиоцу 

позива за достављање понуде.  

 

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извршиоцу електронским путем, а Извршилац 

је дужан да одмах по пријему, потврди пријем захтева за понуду. 

 

Извршилац је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу Наручиоца 

електронским путем. 

 

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може 

се мењати. 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати издавањем наруџбенице Извршиоцу или 

потписивањем  појединачних уговора.  

 

Наручилац ће издати наруџбеницу Извршиоцу или доставити на потпис појединачни уговор у року 

од 5(пет) дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему 

у складу са овим оквирним споразумом. 

 

Уколико Извршилац одбије да достави понуду, ако неблаговремено достави понуду, ако у понуди 

упише веће цене од оних датих у оквирном споразуму, не закључи појединачни уговор у складу са 

овим оквирним споразумом,не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и 

Испоручилац закључе по основу оквирног споразума,  Наручилац ће уновчити средство обезбеђења 

за добро извршење посла. 

 

Члан 6. 

Појединачни уговор о јавној набавци или наруџбеница се закључује под условима из овог оквирног 

споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова за извршење услуга. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од  45   дана, Наручилац ће плаћање 

вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправног рачуна за извршену услугу, на основу 

документа који испоставља Извршилац, а којим се потврђује извршење услуга, у свему на основу 

Наруџбенице о јавној набавци коју испоставља Наручилац Извршиоцу или обострано потписаног 

појединачног уговора у складу са овим оквирним споразумом. 

Овлашћено лице Наручиоца је дужно да рачун из става 1. овери у року од 7 (седам) дана од пријема 

или да у том року рачун неоверен врати Извршиоцу, са писменим образложењем. 

Фактурисање се врши на основу обострано потписаног Записника у којем су наведене извршене 

услуге.  

Извршилац је дужан да рачуне за извршене услуге достави Наручиоцу на адресу:  

Општинска управа Мали Зворник,Краља Петра I 38,Мали Зворник. 

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 8. 
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Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  појединачном 

наруџбеницом или обострано потписаним појединачним уговором, у складу са Оквирним 

споразумом. 

Рок реализације оквирног споразума је до утрошка уговорених средстава, а најкасније 24 (словима: 

двадесетчетри) месеца од дана ступања на снагу Оквирног споразума. 

Место извршења услуга је у објектима некадашње Пилане Мали Зворник,Светосавска бб 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 9. 

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према условима датим у техничкој 

спецификацији, прописима, стандардима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга. 

Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу наруџбенице коју 

издаје Наручилац Извршиоцу или обострано потписаног појединачног уговора, у складу са овим 

оквирним споразумом. 

Ако Наручилац има примедбе на начин извршења услуга, своје примедбе мора писмено образложити 

и доставити Извршиоцу. Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама 

Наручиоца и настоји да се примедбе отклоне без одлагања. 

- да Физичко обезбеђење  имовине и објеката Наручиоца, врши према распореду који одобри 

овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације Уговора  

-  да на свакој позицији коју обезбеђује има потписане Изјаве свих анагажованих службеника 

обезбеђења на том објекту, где се наводи: да су упознати са правилником рада службе физичког 

обезбеђења/општа правила за рад службеника обезбеђења, етичким кодексом и посебним 

правилима/упутством за рад службеника обезбеђења, да су сагласни да уколико буду прекршена 

правила и радна упутства са којима су упознати, они сносе одговорност. 

- да води Дневник услуга (евидентрање догађаја, примедби и налога наручиоца) и да на захтев, 

омогући увид овлашћеном представнику Наручиоца  

- да распоређује само лица која испуњавају законом прописане услове за обављање послова 

приватног обезбеђења.   

 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

Члан 10. 

Извршилац услуге дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Уговора, обавља 

поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у 

Републици Србији.  

Извршилац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, 

полазећи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог 

искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиoца услуге, као и друга 

лица која Извршилац услуге ангажује приликом пружања услуге.  

 

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац  може 

раскинути овај Оквирни споразум. 

 

Извршилац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на 

раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. 

 

Члан 11. 

 

Извршиоци су ангажована лица од стране Извршиоца услуге. 

 

Извршилац услуге доставља Наручиоцу: 

 

- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним 

активности које обављају у извршавању Услуге. 
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Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или више 

извршилаца, као и на необразложен захтев Наручиоцу Извршилац услуге је дужан да извршиоца 

замени другим извршиоцима који испуњава законске услове. 

 

Члан 12. 

 

Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је 

настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца 

услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Извршилац услуге, ради 

обављања послова који су предмет овог Уговора. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти 

или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца  услуге, као и сви 

други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете. 

Извршилац услуга је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту, уколико је 

забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад, издало лице одређено, у складу 

са прописима, од стране Наручиоца, да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и 

здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду. 

Извршилац  услуга нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова, 

на начин утврђен у ставу 1. oвог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога 

што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца 

услуга за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Члан 13. 

Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда 

Наручиоцу   бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР И 

НАРУЏБЕНИЦА 

Члан 14. 

Извршилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора или издавања 

наруџбенице на основу овог Оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  

 

Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности појединачног уговора или појединачне издате наруџбенице, без ПДВ-а, са роком 
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важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора или појединачне 

издате наруџбенице. 

 

Уз меницумора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен појединачним уговором или појединачном издатом наруџбеницом. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 15. 

Уколико Извршилац, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са појединачном 

наруџбеницом о јавној набавци, не изврши услуге у уговореном року обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених услуга, с тим да укупан износ 

уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених услуга. 

 

Уколико Извршилац не изврши у целости, односно уколико услугу извши само делимично, обавезан 

је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга. 

  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 16. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом.  

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 17. 

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у 

случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 

уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба 

Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу страну. 

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и 

уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади штету. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе. 

 

Члан 19. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно.  



30 

Јавна набавка мале вредности број 404-87 – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња 

Пилана 

 
 

 

У случају да споразум није могућ спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву. 

 

Члан 20. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12(дванаест) месеци од дана обостраног 

потписивања. 

 

Члан 21. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих Наручиоцу припада 2 

(два), а Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

ИЗВРШИЛАЦ                                                  НАРУЧИЛАЦ  

________________         ______________ 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

оквирног споразума  потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати модел оквирног споразума. 
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ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

 

 
  

Напомена:  

Податак-*Укупна цена, служи само за пондерисање (бодовање) понуда по критеријуму 

најнижа понуђена цена. Количина услуга дефинисаће се у захтевима за понуду и 

уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем. Уговарање се 

врши по јединичној цени из овог обрасца који је саставни део оквирног споразума и 

количинама услуга из понуде и уговора, до укупне вредности оквирног споразума од 

700.000,00 РСД. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 3. уписати јединичну цену без ПДВ-а,   

 У колони 4. уписати јединичну цену са ПДВ-а,  

 У колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а,   

 У колони 6. уписати укупну цену са ПДВ-а,  

 
У _______________________     Овлашћено лице понуђача  

 

Дана:_____________године    

       __________________________ 

 

 

 

 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац структуре цене. 

 

 

 

 

 

  

НАЗИВ  

 

Јединиц

а мере 

Oквирна  

Количин

а 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а цена са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Р.Б.  1 2 3 4 5 (3x2) 6 (4x2) 

1. Услуге физичког 

обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња 

Пилана 

 

час 

 

8760 

    

 УКУПНО       
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ОБРАЗАЦ 5 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у 

табели  

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

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. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да 

образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум:                                Потпис понуђача: 

 
 

_________________________   ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана, 

број 404-87, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

                   Датум:                                                           Потпис понуђача: 

 
 
_________________________                                                     ___________________________ 
 

 

 

 

 

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

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом 

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

односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 7 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне 

набавке – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана, број 

404-87, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум:                         Потпис понуђача: 

 
 

_________________________                                           ___________________________ 
 

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 8 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

          У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 набавке – Услуге физичког обезбеђења имовине  и 

објеката некадашња Пилана,, број 404-87, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

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

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

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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; 

.  
 

Место:_____________                                                                                    Понуђач: 

Датум:_____________                                                                     _____________________                                                         
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



36 

Јавна набавка мале вредности број 404-87 – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња 

Пилана 

 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 набавке – Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката 

некадашња Пилана,, број 404-87, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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; 

 

 

 

Место:_____________                                                                                   Подизвођач: 

Датум:_____________                                                                    _____________________                                                         
 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


