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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,  14/15, 
68/2015), у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС”, бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:169/3 од 
08.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 169/4 од 
08.02.2018. године, припремљена је конкурсна докуметнација у отвореном поступку за 
јавну набавку- Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 9/У24/1, од 08.02.2018. 
године 

 

Садржај конкурсне документације 
 

1.  Општи подаци о јавној набавци – Одељак I 3 
Подаци о предмету јавне набавке, Одељак II 4 

2.  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина, опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.  
Одељак III 

5 

3.  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона 
и Упутство како се доказује испуњеност тих услова,  Одељак IV 

8 

4.  Упутство понуђачима како да сачине понуду, Одељак V 17 

5.  Обрасци који чине саставни део понуде: 19 

 Образац понуде (образац број 1); 30 
Образац структуре цена (образац број 2); 35 
Образац трошкова припреме понуде (образац број 3) 36 
Образац изјаве о независној понуди (образац број 4); 37 
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде, (образац број 5); 

38 

Образац – Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних  услова за 
учешће у поступку јавне набаке (образац број 6); 39 

Образац-  Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набаке (образац број 7); 41 

Образац – Списак пружених услуга физичко-теничког обезбеђења (образац 
број 8); 42 

Образац – Потврда наручиоца/корисника услуге о пруженим услугама 
(образац број 9); 43 

Образац – Сприсак запослених -радно ангажованих (Образац  број 10) ; 
44 

6.  Модел уговора 46-52 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 52 

 
Комисија за јавну набавку: 

 
1. Богдан Ставров, тренер специјалиста за децу и млађе кат., председник 

2. Миодраг Јовић, дипл. професор спорта, члан 
3. Љиљана Јелић, дипломирани правник, члан 

 
4.  Небојша Филиповић, дипл.грађ.инж., заменик председника, 

5.  Татјана Трифунов, дипл. проф. спорта,  заменик члана 
6. Слободан Андрић, спец.струк.екон. , заменик  члана 

  



Услуге физичко-техничког обезбеђења 
О.П. 9 /У24/1, oд 08.02.2018.године 

_______________________________________ 3 | 52 

I -Општи подаци о јавној набавци 

1. Подаци о Наручиоцу:  
 

Назив и адреса Наручиоца: ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ул. Ада  Циганлија бр.2 
 

Интернет страница Наручиоца: www.adaciganlija.rs 
 

ПИБ Наручиоца: 100115129 

Матични број Наручиоца: 07451440 
 

2.  Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3.  Предмет јавне набавке (услуге): Услуге физичко-техничког обезбеђења. 
 

4.  Назив и ознака јавне набавке из општег речника набавке: 79710000 – Услуге 
обезбеђења. 

 
5.  Редни број јавне набавке: О.П. 9/У24/1, од 08.02.2018. године 

6.  Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

 
7.  Контакт:   Лице за контакт: Бодан Ставров, e- mail: javnenabavke@adaciganlija.rs 
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 II Подаци о предмету јавне набавке 
 
 

1. Предмет јавне набавке (услуге): Услуге физичко техничког обезбеђења, за 
потребе ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ада Циганлија 2. 

 
2. Период пружања услуге: до реализације уговорене вредности, а не дуже од  

годину дана од дана закључења уговора.  
 
 
3.  Назив и ознака јавне набавке из општег речника набавке: 79710000 – 

 Услуге обезбеђења. 

 

4. Редни број јавне набавке: О.П. 9/У24/1, до 08.02.2018. године. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  

И  МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 
 
 

Опис услуге: 
 

Услуга обухвата физичко-техничко обезбеђење и противпожарну заштиту за потребе 
Наручиоца и подразумева заштиту запослених и других лица, као и имовине и инвентара од 
могућности оштећења и отуђења и предузимање превентивних мера заштите од пожара, у 
складу са важећим Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15), 
и другим важећим прописима који се односе на обављање предметне делатности и интерним 
актима наручиоца. 
 
Оквирни број објеката, односно локација у којима ће се пружати услуге физичко-техничког 
обезбеђења - 5 (пет). 
 
Оквирни број извршилаца 16 (шеснаест).  
 
Добављач је обавезан да радно ангажује извршиоце који поседују лиценцу за обављање 
послова обезбеђења, на основу Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, 
бр.104/13 и 42/15). 

 
Ангажовани извршиоци морају да носе једнобразне униформе са логом Добављача у складу 
са Правилником о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења („Сл. 
гласник РС“, бр. 4/2015).  
 
Извршилац мора да изгледа уредно и да се професионално понаша у складу са врстом посла 
коју обавља, а у свему у складу са интерним актима наручиоца. 
 
Услуга физичко-техничког обезбеђења обухвата следеће активности:  

 предузимање свих потребних и прописаних мера заштите имовине, запослених и 
других лица,  

 познавање и руковање са свим системима техничке заштите у објектима или простору 
који се обезбеђује,  

 контрола уласка и изласка из објекта или простора наручиоца и вођење одговарајућих 
евиденција, а по потреби провера идентитета лица које улази или излази из објекта 
или простора који се обезбеђује,  

 забрана неовлашћеним лицима улаза и приступа у објекат или простор који се 
обезбеђује,  

 издавање упозорења лицу које својим понашањем или пропуштањем дужне радње 
може да угрози своју безбедност, безбедност других или да изазове оштећење и 
уништење имовине,  

 спречавање свих активности и појава које могу угрозити редовне услове рада,  
 спречавање неовлашћеног уношења оружја и других опасних предмета и материја,  
 онемогућавање неовлашћеног уношења или изношења имовине из објекта или 

простора који се обезбеђује,  
 предузимање превентивних и хитних мера у случају откривања кривичних дела,  
 привремено задржавање лица које је затечено у објекту или простору који се 

обезбеђује у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и 
мира, до доласка полиције,  

 пружање прве помоћи запосленима и другим лицама,  
 чување у тајности свих података до којих се дође у току пружања услуге, а који се 

односе на пословање наручиоца или у вези са наручиоцем,  
 обезбеђивање несметаног протока саобраћаја на локацијама  наручиоца, контрола 

уласка возила, чување паркинг простора,  
 чување и старање о пловним објектима, контролисање приступа марини.  
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Услуга противпожарне заштите обухвата следеће активности:  
 
У оквиру услуге противпожарне заштите непосредни извршилац је у обавези да предметну 
услугу врши у складу са важећим Законом о заштити пожара („Службени гласник“ бр. 
111/09), подзаконским општим актима и интерним актима наручиоца, упутствима, 
наредбама и другим документима, у зависности од специфичности обављања технологије 
рада у организационим деловима наручиоца, као и специфичности конкретног објекта.  
Наведени послови подразумевају следеће:  

 редован обилазак и контрола објеката и простора који се обезбеђује,  
 визуелна контрола исправности хидраната, апарата за гашење пожара, инсталација, 

контрола искључења електричних уређаја, технике, светла и остале опреме у објекту 
и простору који се обезбеђује,  

 контрола и спровођење забране пушења, одлагања ствари на путевима евакуације, 
коришћења додатних грејних тела, уношења и коришћења лако запаљивих 
материјала,  

 реаговање у случају позива запослених и других лица код уочене опасности од 
настанка пожара,  

 реаговање и извиђање у случају сигнала са система за аутоматску дојаву пожара или 
система техничке заштите,  

 вођење прописаних евиденција из области заштите од пожара,  
 обавештавање одговорних лица, контролног центра о уоченим недостацима и 

опасностима,  
 гашење почетних пожара, обавештавање ватрогасно-спасилачке јединице и 

учествовање у гашењу пожара и евакуацији лица и материјалних добара,  
 обављање и других послова из области заштите од пожара.  

 
Место пружања услуге 
Услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите које су предмет јавне 
набавке обухватају следеће објекте – локације: 
 
 

 

Локација 

Број 

извршилаца 

(фто) 

Радно време 

у смени 
Понедељак-

недеља 
Трајање смене у сатима 

Ада 10 (улазна 

рампа) 
1 00-24 12 

Ада 12 (пешачка 

зона) 
1 00-24 12 

Ада 13 (марина) 1 19-07 12 

Ада 16 (патролно 

обезбеђење) 
1 19-07 12 

Ада 17 (технички 

центар) 
1 00-24 12 

 
Наручилац задржава право да, уколико дође до потребе за изменом објеката или броја 
извршилаца по објекту, из Описа услуге, односно за одустајањем од неких објеката или 
извршилаца по објекту или за додавањем нових, у складу са уговореним бројем сати пружања 
услуге, изврши корекцију истих. 
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Појединачни наручилац се обавезује да Добављача писаним путем обавести о свакој промени 
броја објеката или извршилаца.  
Ангажовањем додатног броја извршилаца не може се прећи укупно уговорена годишња 
вредност ових услуга. 
 
Оквирни број сати за радно ангажоање: 36000 

 
Добављач издаје фактуру на последњи дан у месецу уз коју је обавезан да достави извештај 

у ком су наведена ангажована лица у том месецу.  

Почев од другог месеца ангажовања, Добављач је у обавези да достави доказ о уплати пореза 

и доприноса за претходни месец (извод из пријаве ППП-ПД за лица наведена у извештају), 

што је услов да Наручилац изврши плаћање за извршене услуге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услуге физичко-техничког обезбеђења 
О.П. 9 /У24/1, oд 08.02.2018.године 

_______________________________________ 8 | 52 

 

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, 

и то: 

Редни 

број 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

1. ИЗЈАВА (Образац 6.), конкурсне 

документације, попуњен, потписан и 

оверен), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4), дефинисане овом конкурсном 

документацијом.   

 

 

 

 

 

 

2.доказ: важећа Лиценца (на дан 

отварања понуда) за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одражавања реда на 

спортским приредбама, јавним местима и 

другим местима окупљања грађана, 

издата од стране Министарства 

унутрашњих послова- оригинал или 

фотокопија (чл. 75. ст. 5. ЗЈН). 

 

3. Образац 5. Образац изјаве о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН), 

2. 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом (чл. 

75. ст. 5. ЗЈН), да понуђач 

поседује на основу Закона о 

приватном обезбеђењу важећу 

лиценцу на дан отварања понуда.  

5. 

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 
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снази у време подношења понуде. 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 

то: 

Редни 

број 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Пословни  капацитетом  

ИЗЈАВА (Образац 6.), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава  све 

додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

1. Понуђач располаже довољним 

пословним капацитетом ако поседује 

важећи:  

• Сертификат ISO 9001;  

• стандард ИСО 14001 издат од 

стране акредитоване организације; 

• стандард ОХСАС 18001 издат од 

стране акредитоване организације; 

• тандарс ИСО 27001 издат од 

стране акредитоване организације; 

• Сертификат за одличан квалитет 

услуга по стандарду СРПС А.Л2.002/2015 

за физичку заштиту и менаџмент из 

контролног центра. 

1.2.                                                                                                                             

Понуђач располаже довољним пословним 

капацитетом ако: 

 - је понуђач у претходне 3 (три) године, 

2015, 2016 и 2017. године, пружио услуге 

који су предмет ове јавне набавке у 

збирном износу за тај период од најмање  

25.000.000,00 РСД без ПДВ-а; 

- је у 2017. години закључио најмање 3 

уговора из области која је предмет јавне 

набавке. 

2. Технички капацитет 

 2. Понуђач располаже довољним 

техничким  капацитетом ако поседује у 

власништву, закупу, лизингу: 

- минимум 5 (пет) путничких возила; 

- минимум 30 средстава везе -радио 

станице са важећим дозволама или 

умрежени мобилни телефони.  
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3. Кадровски капацитет 

 
Понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом ако пре  

објављивања позива за подношење понуда 

има минимум: 

50  лица која су у радном односу или су 

радно ангажовани сходно чл.197.- 202. 

Закона о раду, при чему од тог броја: 

• има минимум  30  или 

запослених или радно ангажованих који  

имају  положен испит из ППЗ и 

одговарајућу Лиценцу за вршење 

основних послова службеника 

обезбеђења-са или без оружја за физичко 

лице издату од МУП-а. 

•   има минимум 1 (један 

запослени или радно ангажован, који 

поседује Лиценцу за процену ризика у 

заштити лица, имовине и пословања; 

•   има минимум 1 (један) 

запослени или радно ангажован који 

поседује Лиценцу за вршење послова 

планирања система техничке заштите; 

•   има минимум  1(један) 

запослени улу радно ангажован који 

поседује Лиценцу за вршење послова 

пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите. 

 

4. Финансијски капацитет  

 Понуђач располаже довољним 

финансијским капацитетом ако: 

- рачун понуђача није био блокиран ни 

један дан у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива за достављање 

понуда, /услов треба да испуни сваки члан 

групе, уколико понуду подноси група 

понуђача/; 

- понуђач поседује осигурање од 

професионалне одговорности  на 

минимални износ од 150.000.000,00 РСД 

по штетном догађају. Полиса осигурања 

мора бити важећа на дан отварња понуда и 

важити за неограничени број штетних 

догађаја. 
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         УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ  И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова  из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4), чл. 75. ст. 2. и додатних услова   из чл. 76. ЗЈН  за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова у 

складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

5. и 6. конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услов учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

 
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном 

приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем важећe Лиценцe 

(на дан отварања понуда) за вршење послова физичко-техничке заштите 
лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним местима 
и другим местима окупљања грађана, издату од стране Министарства 
унутрашњих послова, у  виду неоверене копије.  
 

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

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 

ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 7. конкурсне документације) ове конкурсне 

документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом. Доказ о испуњености услова из члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН 
(лиценца), за део набавке који ће извршити преко подизвођача . 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

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

додатне услове испуњавају заједно, осим услова који се односи на да рачун 

понуђача није био блокиран ни један дан у периоду од 12 месеца пре 
објављивања позива за достављање понуда, треба да испуни сваки члан 
групе, уколико понуду подноси група понуђача/. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 6.), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) ЗЈН дажан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
 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. 

 

Обавеза поступања Наручиоца по чл. 79. став 2. ЗЈН: 

 

 Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора 
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, 
затражити да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на  увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих 
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доказа.  Наручилац доказе може тражити и од осталих 
понуђача. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не 
може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

 

Докази које ће наручилац захтевати од понуђача чија понуда је оцењена као 

најповољнија: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

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

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

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

привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

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

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење свих надлежних  управа локалне самоуправе на којима се 
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понуђач води као порески обвезник изворних локалних прихода да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

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

тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

(Агенција за привредне регистре води јавни регистар понуђачча-предузетника и правних 

лица ( регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 

4)).  

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

страницама (интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs ), 

и то: 

Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

Доказ  о испуњености услова из чл.  75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 

СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ  о испуњености услова из чл.  75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН: 
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Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење свих надлежних  управа локалне самоуправе на којима се понуђач води као 

порески обвезник изворних локалних прихода да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

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 из чл. 77. ЗЈН, 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. 

Понуђачи уз понуду достављају доказ о испуњености обавезног услова из чл. 75. став 

1. тачка 5. важећа Лиценца (на дан отварања понуда) за вршење послова физичко-

техничке заштите лица и имовине и одражавања реда на спортским приредбама, јавним 

местима и другим местима окупљања грађана, издата од стране Министарства унутрашњих 

послова- оригинал или фотокопија 

 Додатани услови за учешће у поступку набавке и докази о 

испуњености услова 
1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 1, наведен у табеларном приказу додатних 

услова – ДОКАЗ 

1.1. важећи: 

 Фотокопија Сертификата ISO 9001   
 Фотокопија стандарда ИСО 14001 издат од стране акредитоване организације 
 Фотокопија стандарда ОХСАС 18001 издат од стране акредитоване организације 
 Фотокопија Стандарда ИСО 27001 издат од стране акредитованех организације 
 Фотокопија Сертификата за одличан квалитет услуга по стандарду СРПС А.Л2.002/2015 

за физичку заштиту и менаџмент из контролног центра. 
 

1.2. Услов под редим бројем                                                                                                                              

Понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако: 

 - је понуђач у претходне 3 (три) године, 2015, 2016 и 2017. године, пружио услуге који су 

предмет ове јавне набавке у збирном износу за тај период од најмање  25.000.000,00 РСД без ПДВ-а; 

Доказ: Списак пружених услуга, попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача, (Образац бр. 8, попуњен, потписан и оверен печатом понуђача), 

Потврду/е издате од стране наручиоца/корисника услуге/која/е морају бити 

попуњене, оверене печатом и потписане од стране наручиоца/корисника услуге, , (Образац 

бр. 9, попуњен, потписан и оверен печатом наручиоца, корисника услуге), 

- је у 2017. години закључио најмање 3 уговора из области која је предмет јавне набавке. 
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Доказ:  Фотокопије минимум 3 Уговора о пруженим услугама и фотокопије 

фактура по сваком достављеном уговору као доказ о пружњу услуге. 

2. ТЕХНИЧКИ капацитет, услов под редним бројем 2, наведен у табеларном приказу додатних услова –  

(Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом ако поседује у власништву, закупу, лизингу: 
- минимум 5 (пет) путничких возила; 
- минимум 30 средстава везе -радио станице са важећим дозволама или умрежени мобилни телефони).
  

Доказ: 

 доставља фотокопију  саобраћајне дозволе (податке са чипа-читача важеће 
саобраћајне дозволе за свако возило појединачно и одштампане слике 
регистрационе налепнице возила (фотокопија) из које се види регистарски број 
возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није 
издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или 
уговор о лизингу или уговор о коришћењу); 

 
 Потврде Ратела или последњи рачун са мобилним оператером.   

 
3. Кадровски капацитет: 

(Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако пре  објављивања позива за 

подношење понуда има минимум: 

 50  лица која су у радном односу или радно ангажовани сходно чл.197.- 202. 

Закона о раду, при чему од тог броја: 

 има минимум  30  запослених или радно ангажованих који  имају  положен испит из 

ППЗ и одговарајућу  важећу Лиценцу за вршење основних послова службеника 

обезбеђења-са или без оружја за физичко лице издату од МУП-а., 

 има минимум 1 (један запослени или радно ангажован, који поседује важећу Лиценцу 

за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања; 

  има минимум 1 (један) запослени или радно ангажован, који поседује важећу 

Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите; 

 има минимум  1 (један) запослени или радно ангажован који поседује важећу Лиценцу 

за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке 

заштите). 

Доказ: 

 Фотокопија М образаца пријаве на обавезно    социјално осигурање   запослених или 

радно ангажованих;  

  Фотокопија уговора о правном основу радног ангажовања у складу са Законом о раду; 

 Уверење о положеном  стручном испиту из противпожарне заштите;  

 Фотокопије тражених   лиценци. 

4. Финансијски капацитет: 

(рачун понуђача није био блокиран ни један дан у периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива за достављање понуда, /услов треба да испуни сваки члан групе, уколико понуду 

подноси група понуђача/; 

- понуђач поседује осигурање од професионалне одговорности  на минимални износ од 

150.000.000,00 РСД по штетном догађају. Полиса осигурања мора  бити важећа на дан отварња 

понуда и  важити за неограничени број штетних догађаја. 
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Доказ: 

 Извештај о бонитету издат од стране Агенције за привредне регистре или потврду о 

ликввидности коју издаје Народна Банка Србије, Одељење за принудну наплату, са 

податком да у периоду од 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда све 

време био ликвидан, тј. да му пословни рачун није блокиран; 

У случају заједничке понуде услов у погледу захтеваног финансијског капацитета 

(рачун понуђача није био блокиран ни један дан у периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива за достављање понуда ) мора да испуњава сваки члан групе и доставља даказ.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе 

о финансијском капацитету, већ је понуђач дужан да сам испуни задати услов. 

 Фотокопија полисе осигурања од професионалне одговорности важећа на дан 

отварања понуда и мора важити за неограничен број штетних догађаја . 

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 документа 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе.  

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача нису дужни да приликом подношења 

понуде доказују испуњеност обавезних услова (чл. 78. став 5. Закона о јавним набавкама). 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Допунске напомене: 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава напред наведене обавезне и додатне услове из 

овог Упутства, биће одбијена као неприхватљива. 

Промене: 

 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. 
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 V - Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно састављање 

понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 

Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне документације. 

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

Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, јасна и недвосмислена. Понуђач 

гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео 

са Портала јавних набавки, односно интернет страници наручиоца, са оним садржајем који је 

на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја.  

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је 

верзија понуде на српском језику. Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

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

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

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

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем 

поште на адресу Наручиоца: ЈП «Ада Циганлија» Београд, ул. Ада Циганлија бр. 2 

(секретарица директора предузећа) са назнаком: «Понуда за јавну набавку, Услуге 

физичко-техничког обезбеђења, О.П. 9/У24/1 од 08.02.2018. године „НЕ 

ОТВАРАТИ».  

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени, потписани и 

оверени печатом. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као саставни део 

понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке. 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 16.03.2018. године до 

12,00 часова. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека 

рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и време пријема понуде.  

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

Понуде ће бити јавно отворене, дана 16.03.2018. године, са почетком у 12,30 часова, у ЈП 

„Ада Циганлија“, сала за састанке, први спрат.  

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за 
јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања 
понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 
одговорног лица понуђача.  
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, техничку 

спецификацију, као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде  и остале обрасце 

према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на захтевани 

начин, као и доказе прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, доказе  којим доказује 

испуњеност услова из члана 75. и чл.76. Закона о јавним набавкама  у складу са Упутством 

из конкурсне документације. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Уз понуду понуђач доставља попуњене, потписане и печатом оверене обрасце и другу 

захтевану документацију из конкурсне документације:   

 Образац 1 - Образац понуде;  

 Образац 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни; 

 Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде /није обавезан елеменат понуде/; 

 Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди; 

 Образац 5 - Oбразац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из 

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

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде; попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране 

понуђача; 

 Образац 6  -Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова 

за учешће у поступку јавне набавке ( чл. 75. и 76. ЗЈН); 

 Образац 7 - Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75., уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора - попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране  

понуђача; 

 Важећа Лиценца (на дан отварања понуда) за вршење послова физичко-техничке 

заштите лица и имовине и одражавања реда на спортским приредбама, јавним местима 

и другим местима окупљања грађана, издата од стране Министарства унутрашњих 

послова- оригинал или фотокопија. 

 Оригинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла (у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а), са клаузулама 

„безусловна“, „неопозива“, „платива на први позив“, „без права на приговор“, са роком 

важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора, као средство обезбеђења 

којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза. Писмо о намерама банке 

мора да важи најмање 120 дана од дана отварања понуда. Писмо о намерама банке мора 

бити јасно, недвосмислено и обавезујућег карактера за банку, односно не сме бити 

условљено политиком банке и сл. Уколико понуђач не достави оригинално писмо о 

намерама банке или достави писмо које садржи краћи рок важења, додатне услове за 

наручиоца, мањи износ од износа одређеног конкурсном документацијом, уколико то 

писмо не садржи податак да ће се издати „безусловна“, „неопозва“, „платива на први 

позив“, „без права на приговор“ банкарска гаранција за добро извршење посла, његова 

понуда биће одбијена као неприхватљива.  

 

 Напомена: попуњене, потписане и оверене обрасце бр. 8,9,10 из конкурсне 

документације доставља понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, на захтев 

наручиоца, пре доношењеа оддлуке о додели Уговора. 

Образац 8 – Списак пружених услуга - попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од 
стране понуђача; 
Образац 9 – Потврда корисника/нараучиоца корисника услуга;  
Образац 10 –Списак радно ангажованих код понуђача; 

 

Напомена 1 - у вези обрасца трошкова припреме понуде, образац бр. 3: 
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Образац број 3 - Образац трошкова припреме понуде понуђач попуњава, потписује и оверава 

печатом, уколико се определи да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 

ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са 

техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из ОБРАЗАЦ-3, сматраће 

се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова. 

Напомена:  

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Напомена 2: 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 4. 

- Изјава о независној понуди и Образац 5.  Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. 

Закона), и образац  Образац 6  који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца број 4, 5, 6), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 

Закона. 

Напомена 3: 

Напред наведени Обрасци и прилози, као и Модел уговора морају бити потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико ова документа потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање ових докумената која чине саставни - обавезни део (садржину) 

понуде. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Рок за подношење понуда је 16.03.2018 године до 12,00 часова. 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 16.03.2018 године, са почетком у 12,30 

часова, у просторијама ЈП „Ада Циганлија“, Београд (сала за састанке). 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

отварању понуда. 

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe. 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесетпет) 

дана од дана јавног отварања понуда. 

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, измену и допуну понуде, треба доставити на адресу 

Наручиоца: ЈП ,,Ада Циганлија”, Београд, Ул. Ада Циганлија бр. – (секретарица директора), 

са назнаком: 

  „Измена понуде“ за јавну набавку Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 
9/У24/1, oд 08.02.2018. године “НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Допуна понуде“ за јавну набавку Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 
9/У24/1, oд 08.02.2018. године, НЕ ОТВАРАТИ”  или  

 „Опозив понуде“ за јавну набавку Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 
9/У24/1, oд 08.02.2018. године, НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде“ за јавну набавку Услуге физичко-техничког обезбеђења, 
О.П. 9/У24/1, oд 08.02.2018. године, 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.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 40% (без обрзира на број подизвођача), 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 из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона, који су наведени у Упутству 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. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Зaкона и то податке 

о:  

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик 

како би могли да поднесу заједничку понуду.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 

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

задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. Наручилац може да 
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тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

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

складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Наручилац ће пружене услуге, у складу са уговором, платити Добављачу у року (не може 

бити краћи од 5  дана и дужи од 45 дана) од дана пријема фактуре за пружене услуге у 

претходном месецу, потписане и оверене од стране овлашћеног лица наручиоца, уз коју се 

достављају и Записници о пруженим услугама у претходном месецу, потписани од стране 

овлашћених лица појединачног наручиоца и овлашћеног лица Добављача а почев од другог 

месеца пружања услуга Добављач је дужан да уз фактуру достави и доказ о уплати 

пореза и доприноса за претходни месец (извод из ППП-ПД за лица наведена у 

извештају), што је услов за плаћање фактуре Добављачу.   

Записници о пруженим услугама у претходном месецу, потписани од стране овлашћених лица 

наручиоца и овлашћеног лица Добављача, представљају основ за испостављање фактуре.  

Добављач је дужан да фактуру за услуге пружене у претходном месецу и Записнике о 

пруженим услугама са бројем остварених сати пружања услуге на локацијама на којима се 

врше, достави најкасније до 5. у текућем месецу.  

Обрачун ће се вршити према јединичним ценама по сату из понуде и стварно пруженим 

услугама, а највише до укупне уговорене вредности.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

9.2. Захтеви у погледу квалитета услуге 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет пружене услуге на основу  уговора о 
јавној набавци који закључи наручилац и Добављач.  

Овлашћена лица наручиоца вршиће контролу пружања предметних услуга, о чему ће 
сачинити Записник о извршеној контроли и исти доставити Добављачу.  

У случају да Добављач не извршава своје обавезе у складу са појединачним уговором, 
Добављач је дужан да, за сваки сат непружања услуге у складу са појединачним уговором, 
умањи фактуру за пружену услугу на име уговорне казне у висини десетоструког износа од 
уговорене јединичне цене по радном сату, а на основу сачињеног Записника о извршеној 
контроли.  

9.3. Захтев у погледу периода пружања услуге: 

Предметна услуга се пружа до реализације укупне уговорене вредности без ПДВ а, а 

најдуже до једне године од дана закључења уговора. 

9.4. Захтев у погледу локација на којима се пружа услуга 

Услуга се пружа на локацијама наведеним у техничкој спецификацији. 

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
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Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана јавног отварања понуда. 

 Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.), понуда 

ће се сматрати неприхватљивом. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

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

ПОНУДИ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ-а и 
са ПДВ-ом.  
Цена мора бити дата на паритету FCO локација објеката појединачних наручилаца, 
укључујући и све друге пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  
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. 

Понуђач је дужан да у Oбрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ, укупан 

припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену у динарима са ПДВ, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.  

Укупна цена без ПДВ наведена у oбрасцу понуде мора бити иста као укупна цена без ПДВ 

наведена у oбрасцу структуре цена. 

У Обрасцу структуре цене понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим 

позицијама. 

 У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 

Понуђена цена по радном часу извршиоца за редован рад (цена услуге по радном часу 

извршиоца без пореза и доприноса, добити и осталих трошкова) не може бити мања од 

минималне цене радног сата коју утврђује Влада Републике Србије а која важи на дан 

отварања понуде, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива;  

код одређивања понуђене цене, понуђач мора имати у виду чињеницу да се ангажују 

извршиоци  за обављање рада  и ноћу и у том смислу, потребно је да понуђач испоштује све 

законске обавезе које се односе на исплату зараде за ноћни рад у складу са Законом о раду 

и појединачним актима понуђача. 

Добављач се обавезује да извршиоцу ангажованом на пружању предметне услуге, не може 

извршити исплату зараде, накнаде која би се обрачунавала испод цене радног сата коју 

утврђује Влада Републике Србије.  

Добављач је обавезан да извршиоцу за ноћни рад плаћа зараду складу са Законом о раду и 

појединачним актима Добављача.   

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

Уговорена јединична цена по радном сату се могу мењати у току важења Уговора, само, 

уколико, услед промене минималне цене рада према Одлуци Владе РС, уговорена цена буде 

нижа од прописане минималне цене рада и то за износ разлике између претходне минималне 
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цене рада по сату која је важила на дан отварања понуда и  минималне цене рада по сату 

утврђене важећом Одлуком Владе Републике Србије, по одобрењу и салгасности Наручиоца 

о чему су уговорне стране дужне сачинити анекс уговора.  

НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
 

11. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

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

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ 

ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

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

финансија и привреде, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 

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

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

адреса www.merz.gov.rs 

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

рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса www.minrzs.gov.rs 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

У случају избора понуђача за ову јавну набавку, понуђач је дужан да у тренутку закључења 

уговора а не дуже од 7 дана од дана закљућења уговора као средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла достави: 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 
да у року од 7 дана од дана закључења уговора, или у тренутку закључења 
уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна, без права на пригово и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла [средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје 
рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу; ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ул. 

Ада Циганлија бр.2. или на мејл наручиоца: javnenabavke@adaciganlija.rs наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
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наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

 „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну 

набавку: Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 9/У24/1, од 08.02.2018. 

године. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

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

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

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

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 

2. учинио повреду конкуренције, 

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављиваља 

позива заподношење понуда. 

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за доделу уговора је  „Најнижа понуђена цена“. (Упоређиваће се укупна 

цена без ПДВ-а  из  Обрасца понуде). 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 

БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за почетак пружања услуге. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за почетак 

пружања услуге, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок за плаћање за извршену услугу.  

Уколико две или више понуда имају и исти рок плаћања наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и 

исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред 

наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације – 

Образац број 5 - који су понуђачи дужни доставити (као саставни део понуде) уредно 

попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 

Уколико понуду подноси група понуђача изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. 

20. 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. 

21. РОК НАЧИН И ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148.- 155. Закона о јавним 

набавкама. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно заинтересовано лице, који 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 Закона о јавним 

набавкама.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно,  електронском поштом на e/mail 

adresu javnenabavke@adaciganlija.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам 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 предузме 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 уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет 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 којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева 

га није поднео пре истека тог рока. 

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

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

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

за заштиту права. 

 Чланом 151. став 1. Закона о јавним набавкама прописана је садржина захтева за зштиту 

права.  

Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца; 
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог 

члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од (3) 

три дана од дана доношења. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15) 

прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи потврду о уплати таксе из чл. 156. 

Закона о јавним набавкама.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије,  број: 840-30678845-06, 

шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха : ЗЗП; назив наручиоца; број и 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет 

Републике Србије, назив уплатиоца, односно подносиоца ззп, потпис овлашћеног лица банке, 

(за детаљеније упутство о уплати таксе за подношење ЗЗП можете се информисати на 

интернет страници Републичке комисије за заштиту права или на линк. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу у износу од 120.000,00 

динара  ако се захтев подноси пре и 120.000,00 динара  ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда  и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 

120.000.000,00 динара. 

Напомена:  у Упутству о уплати таксе дат је начин уплате таксе из иностранства (на девизни 

рачун Министарства финансија – Управе за трезор). 

22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи уговор о јавној 

набавци пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, на основу чл. 112. став 2. 

тачка 5. Закона. Рок за закључење Уговора по наведеном основу је 8 (осам) дана од дана 

објављивања одлуке о додели на Порталу јавних набавки.  
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ОБРАЗАЦ 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број _____________________ од _________. 2018. године (уписује понуђач) за јавну набавку 

услуга, Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 9/У24/1, од 08.02.2018. године 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс:  

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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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 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 
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 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Интернет адреса о упису у регистру 

понуђача:  

 

Напомена:  

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

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

достави за сваког подизвођача. 

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:  
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Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет адреса о упису у 

регистру понуђача:  

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге физичко-техничког обезбеђењ, 9/У24/1, oд 08.02.2018. 

године  

Укупна цена без ПДВ-а:  

(укупна цена из обраса структуре цене) 

 

 

 ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом 

(понуђена цена се исказује и динарима)  

 

Рок и начин плаћања:  (не може бити краћи 

од 8 дана и дужи од 45 дана) од дана пријема 

фактуре за пружене услуге у претходном месецу, 

потписане и оверене од стране овлашћеног лица 

појединачног наручиоца, уз коју се достављају и 

Записници о пруженим услугама у претходном месецу, 

потписани од стране овлашћених лица наручиоца и 

овлашћеног лица добављача. Записници о пруженим 

услугама у претходном месецу, потписани од стране 

овлашћених лица наручиоца и овлашћеног лица 

Добављача, представљају основ за испостављање 

фактуре. Почев од другог месеца пружања услуга 

Добављач је дужан да уз фактуру достави и доказ о 

уплати пореза и доприноса за претходни месец (извод 

из ППП-ПД за лица наведена у извештају), што је услов 

за плаћање фактуре Добављачу.   

 

Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.  
 

 

У року од _______ дана од дана пријема фактуре за 

пружене услуге у претходном месецу, потписане и 

оверене од стране овлашћеног лица појединачног 

наручиоца, уз коју се достављају и Записници о пруженим 

услугама у претходном месецу, потписани од стране 

овлашћених лица наручиоца и овлашћеног лица 

добављача. Почев од другог месеца пружања услуга 

Добављач је дужан да уз фактуру достави и доказ о уплати 

пореза и доприноса за претходни месец (извод из ППП-ПД 

за лица наведена у извештају), што је услов за плаћање 

фактуре Добављачу. Записници о пруженим услугама у 

претходном месецу, потписани од стране овлашћених 

лица наручиоца и овлашћеног лица Добављача, 

представљају основ за испостављање фактуре.  
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Рок за почетак пружања услуге: Рок за почетак пружања услуге: __________ дана од дана 
закључења уговора (минимум 1 (један) дан, а максимум 3 
(три) дана).  
(уписати рок) 
 

Рок важења понуде: 

 

________календарских дана од дана отварања понуда 

(минимум 120 дана од дана отварања понуда), (уписати 

број дана). 

Период пружања услуге до реализације уговорене вредности, а не дуже од  годину 
дана од дана закључења уговора.  

Интернет адреса о упису у регистру 

понуђача:  

 

Саставни део обрасца понуде је образац структуре понуђене цене и техничка спецификација 

     

 

 

Датум: 

                     М.П.      Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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         ОБРАЗАЦ 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

Редни 

број 
Назив услуге 

Оквирни 

број сати 

Јединична 

цена 

(по сату) 

без ПДВ-а  

Јединична 

цена  

(по сату) 

са ПДВ-ом  

Укупна 

цена за 

оквирни 

бр. сати   

без ПДВ-а 

 

   ПДВ 
 

Укупна цена 

за оквирни 

бр. сати  са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6  7  8 

1. 

Услуге физичко-

техничког 

обезбеђења  

36000     

 

 

 

Напомена: Попунити, потписати и оверити 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 у колони 4.  уписати јединичну цену  по сату у динарима  из понуде без  ПДВ-а; 

 у колони 5. уписати јединичну цену  по сату у динарима  из понуде са  ПДВ-ом; 

 у колони 6. уписати укупну цену за дату количину без ПДВ-а (оквирни број сати х 

јединична цена без ПДВ-а); 

 у колони 7. уписати укупни износ  ПДВ –а;  

 у колони 8. уписати укупну цену за дату количину  са ПДВ (оквирни број сати х 

јединична цена са ПДВ). 

НАПОМЕНА: 
- понуђена цена по радном часу извршиоца за редован рад (цена услуге по радном часу извршиоца без 
пореза и доприноса, добити и осталих трошкова) не може бити мања од минималне цене радног сата 
коју утврђује Влада Републике Србије а која важи на дан отварања понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива;  
- код одређивања понуђене цене, понуђач мора имати у виду чињеницу да се ангажују извршиоци и за 
обављање рада  и ноћу и у том смислу, потребно је да понуђач испоштује све законске обавезе које се 
односе на обрачун и исплату зараде за ноћни рад у складу са Законом о раду и појединачним актима 
понуђача. 
  

Датум: 
      М.П.      Потпис понуђача 
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                      ОБРАЗАЦ 3 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

понуђача), доставља укупан износ и структуру  трошкова припремања понуде за јавну 

набавку Услуге физичко-техничког обезбеђења О.П. 9/У24/1,од 08.02.2018. године, 

како следи у табели: 

 

Врста трошкова Износ трошкова у РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

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

да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: 

                     М.П.      Потпис понуђача 
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  ОБРАЗАЦ 4 

 

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 физичко-техничког обезбеђења, 9/У24/1, oд 08.02.2018. године,  поднео назависно,  без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум:                  М.П.        Потпис понуђача 

   

 

 

 

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

сваког  понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ  5. 

 

 

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

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/2015), 

као заступник понуђача дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

Понуђач..............................................................................................................(навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке Услуге физичко-техничког обезбеђења, 9/У24/1, oд 

08.02.2018. године поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П.        Потпис понуђача 

   

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 
Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке Услуге физичко-техничког обезбеђења, О.П. 9/У24/1/ од 08.02.2018. 
године, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

5) Понуђач поседује на основу Закона о приватном обезбеђењу („РС) важећу, на дан 
отварања лиценцу  за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине 
и одражавања реда на спортским приредбама, јавним местима и другим местима 
окупљања грађана, издата од стране Министарства унутрашњих послова- оригинал 
или фотокопија (чл. 75. ст. 5. ЗЈН). 

 

Понуђач испуњава додатне услове дефинисане кокурсном документацијом: 

 

1. Понуђач располаже довољним пословним капацитетом и поседује важећи:  

- Сертификат ISO 9001   
- стандард ИСО 14001 издат од стране акредитоване организација 
- стандард ОХСАС 18001 издат од стране акредитоване организација 
- тандарс ИСО 27001 издат од стране акредитован3 организација 
- Сертификат за одличан квалитет услуга по стандарду СРПС А.Л2.002/2015 за 

физичку заштиту и менаџмент из контролног центра; 
- Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;  
- Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите;  
- Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система 

техничке заштите.  
1.2.                                                                                                                                                                                            

Понуђач располаже довољним пословним капацитетом: 

- Понуђач је у претходне 3 (три) године, 2015, 2016 и 2017. године, пружио услуге 
који су предмет ове јавне набавке у збирном износу за тај период од најмање  
25.000.000,00 РСД без ПДВ-а; 

- је у 2017. години закључио најмање 3 уговора из области која је предмет јавне 
набавке. 
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2.  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом поседује у 

власништву, закупу, лизингу: 
- минимум 5 (пет) путничких возила; 
- минимум 30 средстава везе -радио станице са важећим дозволама или умрежени 

мобилни телефони.  
 

 3. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако пре  

објављивања позива за подношење понуда има минимум: 
- 50  лица која су у радном односу или су радно ангажовани сходно чл.197.- 202. Закона 

о раду (привремени повремемени послови и др.), при чему од тог броја 
- има минимум  30  или запослених или радно ангажованих који  имају  положен испит 

из ППЗ и одговарајућу Лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења-
са или без оружја за физичко лице издату од МУП-а. 

- има минимум 1 (један запослени или радно ангажован, који поседује Лиценцу за 
процену ризика у заштити лица, имовине и пословања; 

- има минимум 1(један) запослени или радно ангажован који поседује Лиценцу за 
вршење послова планирања система техничке заштите; 

- има минимум  1(једнан) запослени улу радно ангажован који поседује Лиценцу за 
вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите. 
 

4. Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом ако: 

- 4.1 рачун понуђача није био блокиран ни један дан у периоду од 12 месеци пре 
објављивања позива за достављање понуда, /услов треба да испуни сваки члан 
групе, уколико понуду подноси група понуђача/; 

- 4.2.понуђач поседује осигурање од професионалне одговорности  на минимални 
износ од 150.000.000,00 РСД по штетном догађају. Полиса осигурања мора 
важити за неограничени број штетних догађаја. 

 
 
 
 
Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Напомена:  

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
да додатне испуњавају заједно, осим услова из тачке 4.1. које мора да испуни сваки понуђач из групе 
понуђача. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дажан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.  
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ОБРАЗАЦ 7 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 

75. ЗЈН 

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

следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: Услуге физичко-
техничког обезбеђења, О.П. 9/Р24/1, од 08.02.2018. године. 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  

Датум:  Потпис овлашћеног лица 

подизвођача: 

 

 

м.п.  
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ОБРАЗАЦ 8 

 

СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 
 

Референтни 
наручилац 

Уговор  бр. и 
датум закључења 

Период пружања 
услуга 

Вредност  без пдв-а Лице за контакт и 
телефон 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

                 Укупно:   

 
 
 

 

  

Датум: М.П.       Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 9  

 

Наручилац ____________________________________ 
СЕДИШТЕ _______________________________________ 
ПИБ: __________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: _________________________________ 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: ______________________________ 
 

 
ПОТВРДА 

о  пруженим услугама физичко-техничког обезбеђења  
 
 
 
 
 

На основу Уговора број _____________________ од __________________ и Анекса уговора 
број _______________________________од _______________________ 
(навести број уговора и анекса уговора), 
 
Потврђујемо да је : ___________________________________________________________ 
                       (назив и седиште пружаоца услуга)     
У периоду од ________________________ до _______________________________, за наше 
потребе пружио Услуге физичко-техничког обезбеђења.  
Укупна вредност по овом Уговору износи ____________________________ динара без ПДВ- 
 
Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________, 
 ради учешћа у поступку јавне набавке Услуге физичко-техничког обезбеђења коју је 
расписао наручилац - ЈП „Ада Циганлија“ , Београд, и у друге сврхе се не може користити. 
 
Тачност наведених податак, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим 
потписом и печатом, потврђује.  
 
 
 
 
 
 
 
У _________________                                 М.П.       ________________ 
 

 Наручилац/Корисник услуге 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: по потреби копирати образац 
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           ОБРАЗАЦ 10 

 

СПИСАК РАДНО АНГАЖОВАНИХ ИЗВРШИЛАЦА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 
Ред. 

Бр. 

Име и презиме  бр. Уговора о радном 

ангажовању 

Уверење о положеном испиту за 

заштиту од пожара, лиценца за 

вршење послова службеног 

обезбеђења, лиценце  

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     
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24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

                  Датум:  М.П. Потпис понуђача 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Закључен између уговорних страна: 

 1. Ј.П. «Ада Циганлија» са седиштем у Београду, Улица Ада 

Циганлија број 2, ПИБ 100115129, текући рачун: 200-

2207770101000-74, које заступа  в.д. директора, Роберт 

Ђукић, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и 

 

2. _________________________________ са седиштем у 

_______________, ул. _______________________ бр. 

____, ПИБ ___________, МАТИЧНИ БРОЈ ___________ које 

заступа директор,_________________________ (у даљем 

тексту: Добављач) с друге стране. 

 

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или 

подизвођачи (опционо): 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим линијама морају 

бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи) 

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 
Број јавне набавке: 9/У24/1, oд 08.02.2018. године  
Предмет јавне набавке:  Услуге физичко-техничког обезбеђења  
Позив за подношење понуда објављен је дана 13.02.2018. године на Порталу јавних 
набавки, интернет страници Наручиоца, Порталу јавних набавки Београда и Порталу 
службених гласила РС и базе прописа. 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ___________ од __________ (не попуњавати) 
Понуда изабраног понуђача број____________од____________ (не попуњавати) 

Члан 1. 

Предмет Уговора је пружање услуга физичко-техничког обезбеђења (у даљем тексту: услуга), 

у свему према Понуди Добављача бр. ______ од __________. године, јединичној цени из 

обрасца структуре цене, техничкој спецификацији, који чине саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 

Добављач се обавезује да пружи услуге по јединичним ценама из Понуде, у свему у складу  
Понудом. 
Цена по радном сату  коју Добављач плаћа извршиоцу који пружа услугу Наручиоцу (цена 
услуге по радном часу извршиоца без пореза и доприноса, добити и осталих трошкова) не 
може бити мања од минималне цене радног сата коју утврђује Влада Републике Србије.  
Укупна вредност овог уговора износи 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  
Цена из претходног става формирана је према паритету објеката Наручиоца, наведених у 
Опису услуге која је саставни део Понуде, укључујући све пратеће и зависне трошкове. 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора осим у случају 
наведеном у следећем ставу овог члана. 
Уговорена јединична цена по радном сату се може мењати у току важења Уговора, само, 
уколико услед промене минималне цене рада према Одлуци Владе РС, уговорена цена буде 
нижа од прописане минималне цене рада и то за износ разлике између претходне минималне 
цене рада по сату која је важила на дан отварања понуда и  минималне цене рада по сату 
утврђене важећом Одлуком Владе Републике Србије, уз сагласност и одобрење наручиоца о 
чему ће уговорне стране  сачинити анекс Уговора. 
Добављач се обавезује да извршиоцу за обављање послова који су предмет ове јавне набавке 
не може исплатити зараду  обрачуанавајући радни сат испод минималне цене рада коју 
утврђује Влада Републике Србије. 
Добављач се обавезује да извршиоцу за ноћни рад плаћа зараду-накнаду, складу са Законом 
о раду и појединачним актима Добављача.   
Добављач се обавезује да на захтев Наручиоца достави доказ о исплаћеној заради извршиоца 
у складу са одредбама овог уговора. 
 
Наручилац задржава право да, уколико дође до потребе за изменом објеката или броја 
извршилаца по објекту, из Описа услуге, односно за одустајањем од неких објеката или 
извршилаца по објекту или за додавањем нових, у складу са уговореним бројем сати пружања 
услуге, изврши корекцију истих.  
Наручилац се обавезује да Добављача писаним путем обавести о свакој промени броја 
објеката или извршилаца.  

Наручилац је у обавези да пружене услуге плати Добављачу у року од ________ дана од 
дана пријема фактуре за пружене услуге у претходном месецу, потписане и оверене од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, уз коју се достављају и Записници о пруженим услугама у 
претходном месецу, потписани од стране овлашћених лица Наручиоца и овлашћеног лица 
Добављача.  

Записници о пруженим услугама у претходном месецу, представљају основ за испостављање 
фактуре.  

Добављач је дужан да фактуру и Записнике о пруженим услугама са бројем остварених сати 
пружања услуге, достави најкасније до 5. у текућем месецу, за услуге пружене у претходном 
месецу.  
Обрачун ће се вршити према јединичним ценама по радном сату из Понуде и стварно 
пруженим услугама, а највише до укупне уговорене вредности.  
Добављач је дужан да фактуру и Записнике о пруженим услугама са бројем остварених сати 
у објектима односно локацијама у којима су пружене услуге, достави Наручиоцу на адресу 
Ада Циганлија бр. 2, Београд. 

На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број фактуре, број Уговора, 
валута плаћања, текући рачун Добављача и порески идентификациони број обе уговорне 
стране.  
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Члан 3. 

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора пружа стручно и квалитетно у 
складу са правилима струке, уз стриктно поштовање законских прописа, стандарда и 
норматива који важе за ову врсту послова, а према потребама Наручиоца. 

Добављач је обавезан да поступа у складу са интерним актима и налозима Наручиоца који 
нису у супротности са добрим пословним обичајима и правилима струке, а који су у интересу 
остварења предмета Уговора. 
Добављач је дужан да усклади свој рад са одредбама важећег  Закона о приватном 
обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 104/2013) у роковима превиђеним истим.                                                

 

Члан 4.  

Добављач се обавезује да ће у оквиру пружања услуга физичко-техничког обезбеђења 

обављати следеће послове, а у складу са потребама Наручиоца: 

- предузимање свих потребних и прописаних мера заштите имовине, запослених и других 
лица, 
- познавање и руковање са свим системима техничке заштите у објектима или простору који 
се обезбеђује, 
- контрола уласка и изласка из објекта или простора Наручиоца и вођење одговарајућих 
евиденција, а по потреби провера идентитета лица које улази или излази из објекта или 
простора који се обезбеђује, 
- забрана неовлашћеним лицима улаза и приступа у објекат или простор који се обезбеђује, 
издавање упозорења лицу које својим понашањем или пропуштањем дужне радње може да 
угрози своју безбедност, безбедност других или да изазове оштећење и уништење имовине, 
- спречавање свих активности и појава које могу угрозити редовне услове рада, 
- спречавање неовлашћеног уношења оружја и других опасних предмета и материја, 
- онемогућавање неовлашћеног уношења или изношења имовине из објекта или простора 
који се обезбеђује, 
- предузимање превентивних и хитних мера у случају откривања кривичних дела, 
привремено задржавање лица које је затечено у објекту или простору који се обезбеђује у 
вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка 
полиције, 
- пружање прве помоћи запосленима и другим лицама, 
- чување у тајности свих података до којих се дође у току пружања услуге, а који се односе 
на пословање Наручиоца или у вези са Наручиоцем, 
- обезбеђивање несметаног протока саобраћаја на локацијама Наручиоца, контрола уласка 
возила, чување паркинг простора,  
- чување и старање о пловним објектима, контролисање приступа марини, 
- познавање и примењивање позитивних законских прописа и интерних аката (општих и 
појединачних), Наручиоца који регулишу наведене области. 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да ће у оквиру пружања услуге противпожарне заштите обављати 

следеће послове:  

- редован обилазак и контрола објеката и простора који се обезбеђује, 
- визуелна контрола исправности хидраната, апарата за гашење пожара, инсталација, 
- контрола искључења електричних уређаја, технике, светла и остале опреме у објекту и 
простору који се обезбеђује, 
- контрола и спровођење забране пушења, одлагања ствари на путевима евакуације, 
- коришћења додатних грејних тела, уношења и коришћења лако запаљивих материјала, 
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реаговање у случају позива запослених и других лица код уочене опасности од настанка 
пожара, 
- реаговање и извиђање у случају сигнала са система за аутоматску дојаву пожара или 
система техничке заштите, 
- вођење прописаних евиденција из области заштите од пожара, 
- обавештавање одговорних лица, контролног центра о уоченим недостацима и опасностима, 
гашење почетних пожара, обавештавање ватрогасно-спасилачке јединице и учествовање у 
гашењу пожара и евакуацији лица и материјалних добара, 
- обављање и других послова из области заштите од пожара. 

Члан 6.  

За пружање услуга Добављач је дужан да радно ангажује извршиоце који испуњавају све 

услове прописане позитивним прописима за обављање делатноси и пружања услуга које су 

предмет ове јавне набавке. 

Добављач је дужан да обезбеди да сви извршиоци радно ангажовани за пружање услуга, носе 

једнообразне униформе са логом Добављача и видно истакнутим натписом на коме ће писати 

„обезбеђење“, односно „Security“, као и осталу неопходну опрему за рад ,мотороле, умрежене  

мобилне телефоне, све искључиво о свом трошку. 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да услуге пружа преко извршилаца који испуњавају прописане 
законске услове. 

Радно ангажовани извршиоци не могу се мењати у периоду важења Уговора без сагласности 

Наручиоца. 

Наручилац може захтевати од Добављача замену појединих радно ангажованих извршилаца, 

уколико није задовољан њиховим радом, као и у случају да се исти не придржавају интерних 

аката Наручиоца и налога овлашћеног лица Наручиоца. 

У случају постојања потребе за заменом неког од радно ангажованих извршилаца Добављач 

се обавезује да обезбеди другог извршиоца, као и доказе о испуњавању законом рописаних 

услова за пружање предметних услуга и услова из Конкурсне документације, а које 

доставља овлашћеном лицу Наручиоца.  

Наручилац није у обавези да прихвати пружање услуга од стране другог извршиоца и има 
право да захтева да Добављач обезбеди новог извршиоца који испуњава законом прописане 
услове за пружање предметних услуга.  

У случају било какве промене, која је од утицаја на пружање предметних услуга, Добављач 

је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од настанка промене, писаним путем 

обавести Наручиоца о насталој промени, са предлогом за решење настале ситуације. 

Члан 8. 

Добављач је одговоран за сву штету насталу на имовини Наручиоца, као и у случају настанка 

повреда запослених лица Наручиоца и посетилаца објеката, односно локација, а за коју се 

докаже да је иста проузрокована кривицом (намерно, грубом непажњом) радно ангажованих 

извршилаца Добављача, осим штете која је настала приликом неопходне и оправдане 

интервенције радно ангажованих извршилаца приликом обављања дужности, у циљу заштите 

имовине Наручиоца или лица чији је живот и здравље угрожен.  
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Узрок и околности под којима је штета настала на имовини Наручиоца, као и у случају 

настанка повреда запослених лица Наручиоца и посетилаца у поступку неопходне и 

оправдане интервенције радно ангажованих извршилаца Добављача, утврђује заједничка 

Комисија која се састоји од једнаког броја представника Добављача и Наручиоца. 

Комисија из претходног става је у обавези да по настанку штетног догађаја предузме све 

даље мере у складу са прописима.  

Добављач је дужан да у случају настанка штетног догађаја достави Наручиоцу, у року од 24 

часа, следећа документа, односно податке: 

- Записник о губитку или оштећењу (или насталој штети), 

- Појединачне изјаве свих учесника штетног догађаја, а посебно запосленог код 

Добављача, 

- Пријаву МУП-а са потврдом о пријему исте, 

-Записник МУП-а о извршеном увиђају, као и друга документа по захтеву Наручиоца. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да у року од _________ дана од дана закључења Уговора започне 

са пружањем услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите из овог 

уговора. 

Добављач се обавезује да услуге пружа у радном времену наведеном у Опису услуге за 

сваки од објеката.   

Члан 10. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет пружене услуге на основу овог уговора. 

Овлашћена лица Наручиоца вршиће контролу пружања предметних услуга, о чему ће 

сачинити Записник о извршеној контроли и исти доставити Добављачу.  

У случају да Добављач не извршава своје обавезе у складу са овим уговором, Добављач је 

дужан да, за сваки сат непружања услуге у складу са Уговором, умањи фактуру за пружену 

услугу на име уговорне казне у висини десетоструког износа од уговорене јединичне цене по 

радном сату, а на основу сачињеног Записника о извршеној контроли. 

Члан 11. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 
Добављач  је дужан да приликом закључења уговора или у  року од 7 дана од дана закључења 
овог Уговора преда Наручиоцу, оригинал банкарску гаранцију,  са клаузулама „безусловна и 
наплатива на први позив“, насловљену на Наручиоца, у износу од 10% од уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека 
уговорене обавезе у целости.  
 
Ако се за време Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове 
банкарске гаранције мора да се продужи.  
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Уколико Добављач поднесе гаранцију стране банке, 
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тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
У случају да Добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим 
Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико 
ангажује као подизвођача лице које није наведено у Понуди, Наручилац ће активирати 
наведено средство финансијског обезбеђења. 
 
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути Уговор, 
уколико Добављач ангажује као подизвођача лице које није навео у Понуди, ако би раскидом 
Уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
       
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој Понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења Понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског 
обезбеђења. 
 
По извршењу уговорених обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла ће на захтев Добављача бити враћено. 
 

Члан 12. 

Наручилац може раскинути Уговор и уколико Добављач не добије неопходне лиценце у 

смислу Закона о приватном обезбеђењу, у роковима предвиђеним истим.  

Члан 13. 

Уговорне стране су се сагласиле да за све што  овим уговором није предвиђено важе одредбе 

Закона о облигационим односима. 

Члан 14. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације 
укупне уговорене вредности, а не дуже до једне године од дана закључења.   
Уговорене обавезе које доспевају у 2019. години, реализоваће се највише до износа 
финансијских средстава која су за ову намену  одобрена  финансијским планом  2019. године.  
 
Уговор престаје да вежи и пре истека уговореног периода од 12 месеци, у следећим 
случајевима: 

- споразумом уговорних страна, у писаној форми, 
- једностраним раскидом једне уговорне стране уколико друга уговорна страна и поред 

писменог упозорења настави да крши одредбе овог уговора, са отказним роком од 15 
дана од дана добијања писменог обаештења о једностраном раскиду, 

- једностраним раскидом од стране Наручиоца у случају престанка потребе за даљим 
пружањем услуга са отказним роком од 15 дана од дана добијања обавештења о 
једностраном раскиду, без обавезе Наручиоца да Добављачу накнади евентуалну 
штету и трошкове које је имао у вези са закључењем уговора, 

- утрошком укупно уговорених средстава за пружање уговорених услуга, 
- у другим случајевим предвиђеним законом и овим уговором.  

 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају 

споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.  
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Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

   Наручилац:           Добављач: 

   

в.д. директора Роберт Ђукић 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају 

заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи У случају 

исказане потребе услед већег броја подизвођача / чланова групе понуђача од 

моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне 

документације фотокопирати у потребном броју примерака. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор 

додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 

 


