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На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 83/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 545/3 од 23.05.2019. године и Решења о 

именовању комисије за јавну набавку број 545/4 од 23.05.2019. године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности  
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OДЕЉАК I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 
 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Назив Наручиоца: ЈП "Ада Циганлија", Београд, Ада Циганлија бр. 2 

ПИБ Наручиоца: 100115129 

Матични број Наручиоца: 07451440 

Интернет страница Наручиоца: www.аdaciganlija.rs 

 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: На основу члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), предметна 

јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима. 

 

3. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге. 

 

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже.  

 

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 50000000 – Услуге 

одржавања и поправке. 

 

6. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 26/У08/1, од 23.05.2019. године. 

 

7. ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 

 

8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Јавна набавка ЈНМВ 26/У08/1, од 23.05.2019. године, Услуге одржавања рампе, 

сервера и мреже, није резервисана за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица. 

 

9. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Није предвиђена електронска лицитација. 

 

10. КОНТАКТ ОСОБА: Марко Вилотијевић, email: 

javnenabavke@adaciganlija.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gradskacistoca.rs/
mailto:javnenabavke@adaciganlija.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже.  

 

 

2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 50000000 – Услуге 

одржавања и поправке. 

 

3. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 26/У08/1, од 23.05.2019. године. 

 

 

4. ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: Услуга се пружа 12 месеци, почев од дана 

закључења уговора. 

 

5. ЦИЉ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 

о јавној набавци. 

 

6. ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, И СЛ. 
 

 

 

1. ВРСТА УСЛУГЕ: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже.  

 

2. КВАЛИТЕТ: У складу са захтевима из техничке спецификације 

 

3. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА: Количина и опис услуга који су предмет ове јавне 

набавке дати су у техничкој спецификацији. 

 

4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: 

Контрола извршених услуга се врши од стране Комисије именоване од стране 

Наручиоца. 

 

5. ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: Услуга се пружа 12 месеци, почев од дана 

закључења уговора. 

 

6. Понуђач је у обавези да након испостављања сваког појединачног месечног 

рачуна испостави и Записник о извршеним услугама. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже  
 

• одржавање DNS сервера 

• реадресирање мрежне инфраструктуре 

• одржавање security gateway-a 

• успостављање динамичких протокола при рутирању 

• успостављање access list-a 

• успостављање нових VPN konekcija 

• одржавање Cisco ACS сервера 

• контролисање интернет саобраћаја 

• одржавање mail server-a (postfix, squirllmail, linux, mysql) 

• одржавање ngnix, apache 

• одржавање DC i WSUS сервера 

• одржавање Vmware vSphere 5.1 виртуалне инфраструктуре на 2 

сервера и (апроксимативно 5  виртуалних сервера или више (debian 

linux,  Centos  i Windows оперативни системи) 

• одржавање monitoring система и “Observium open source” 

• одржавање IBM система за складиштење података (storage) 

• осмишљавање концепта бацкуп-а на свим нивоима и контрола рада 

backup softvera. 

• конфигурисање по захтеву постојећих routera, switcheva и остале 

мрежне опреме (укупно 10 мрежних уређаја или више мешовитог типа 

(Mikrotik MPLS, Cisco BGP) 

• Одржавање Sophos firewall-a и Sophos централне and point заштите. 

• перманентна консолидација серверске инфраструктуре (снимак стања 

сервиса), и подешавање преформанси, резлучивање проблема 

везаних за перформансе на свим серверским системима и 

подсистемима 

• континуирано надгледање рада система, перформанси рада система, 

обезбеђење оптималности рада система 

• консалтинг по питањима нових инсталација које се тичу мрежног 

одржавања, сервера, datacentar инфраструктуре 
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• monitoring и евидентирање околине (температура, влажност, 

непрекидно напајање) у сервер соби  

• одржавање VOIP комуникационе инфраструктуре, monitoring 

квалитета VOIP сервиса и расположивости VOIP телефоније 

• конфигурисање функционалности VOIP телефоније у оквиру 

стандардних могућности које нуди software( asteriks) за  управлјање 

телефонским позивима по захтеву корисника 

• Oracle DBA  везан за ENTERVO SISTEM 

• обезбеђење подршке од стране Oracle database према Scheidt & 

Bachmann PMS система за паркирање (потребно познавање S&B PMS-a 

ENTERVO) 

• управљање простором за табеле (Oracle tablespace) 

• креирање корисника и додељивање права у бази података 

• инсталација схема базе података из готових скриптова (по захтеву 

апикативног software-a) 

• управљање ARCHIVE LOG-овима и online transaction логовима Oracle 

базе података 

• остале активности  које се тичу системског дела Oracle DBA 

• backup и restore базе података по потреби и по захтеву 

• monitoring Export-a/Importa базе података 

• инсталација Нових инстанци Oracle базе података 

• фино подешавање оперативног система за рад са Oracle базом 

података 

• управљање и подешавање меморије Oracle базе података (SGA, PGA) 

• мониторинг перформанси рада базе података. 

 
Одржaвaњe Систeмa EНTEРВO у смислу пунe функциoнaлнoсти, (пoд 

функциoнaлнoшћу  сe  пoдрaзумeвa испрaвaн рaд Систeмa EНTEРВO) кoja укључуje 

слeдeћe aктивнoсти:  

 

- Извршaвaњe мeсeчнoг сeрвисa Систeмa EНTEРВO (пoд мeсeчним сeрвисoм 

пoдрaзумeвa сe прeглeд свих   урeђaja и прoвeрa њихoвих кoмпoнeнти). 

 

 - Извршaвaњe стручних прeглeдa кoмплeтнe oпрeмe, прeвeнтивнo чишћeњe и 

лубрикaциja витaлних урeђaja и дeлoвa зa испрaвaн рaд Систeмa EНTEРВO jeдaнпут 

у тoку мeсeцa. 

 

 - Извршaвaњe услугa кoнтрoлe и зaмeнe свих пoтрeбних oригинaлних рeзeрвних 

дeлoвa и пoтрoшнoг мaтeриjaлa, зa дeлoвe кojи су у гaрaнтнoм рoку.  
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ХOT-ЛИНE пoдршкa Систeмa EНTEРВO: 

 

 - Пeрмaнeнтнa тeлeфoнскa пoдршкa тeхничким лицимa Нaручиoцa нa упитe вeзaнe 

зa нeпрaвилнoсти у функциoнисaњу Систeмa EНTEРВO свaким рaдни дaнoм oд 00 дo 

24 h. 

- Нaдзoр рaдa Систeмa EНTEРВO путeм ВПН приступa; 

- Пeрмaнeнтнo дoступнa дeжурнa тeхничких лицa Извршиoцa, нa oбjeкту Извршиoцa 

a зa пoтрeбa интeрвeнциje нaд Систeмoм EНTEРВO, у вaнрeдним случajeвимa 

прeстaнкa рaдa Систeмa EНTEРВO. 

 

 

СПИСАК ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И 

РАМПЕ 

КОЈА СЕ ОДРЖАВА 

 

Рб 

Тип 

опреме Модел ЈМ Количина 

1 Ruter Cisco 1921 kom 1 

2 Switch Cisco C3KX-NM-16 kom 1 

3 Switch Dell N 1548P kom 2 

4 Wireless Mikrotik TV7-5HPnD kom 4 

5 

Analog 

telephone 

adapter Cisco SPA 112 kom 2 

6 

Analog 

telephone 

adapter Vega strim Vega 5 Europa 2BRI kom 1 

7 Server Cisco UCS C220M3 kom 1 

8 Server Cisco UCS C220M4 kom 1 

9 

UTM 

appliancess Sophos XG 125 kom 1 

10 Storage IBM Storwize –V3700 kom 1 

11 Rampa 

Scheidt Bachmann Računar  naplata 

računa – POS  kom 5 

12 Rampa Scheidt Bachmann Računar - ZR kom 1 

13 Rampa Rampa Scheidt Bachmann standard  kom 5 

14 Rampa 

Rampa Scheidt Bachmann sa 

posebnim funkcijama 

 

kom 1 
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15 Rampa 

Scheidt Bachmann uređaj za obradu 

RF kartica I kontrolu rampe- POS kom 5 

16 Rampa 

Scheidt Bachmann uređaj za obradu 

RF kartica I kontrolu rampe ulaz kom 3 

17 Rampa 

Scheidt Bachmann uređaj za obradu 

RF kartica I kontrolu rampe izlaz kom 2 

 

 
НАПОМЕНА: 

 

1. Рок извршења услуге: Рок за одзив, не може бити дужи од 4 часа, 

од тренутка позива Наручиоца. Извршилац услуге мора бити доступан 

24 сата/ 7дана у недељи/ 365 дана у години. 

 

2. Свака интервенција од стране даваоца услуга мора бити забележена кроз 

записник на крају месеца у којем мора бити забележена врста интервенције, 

на основу којег ће се видети свака пријава неисправности и сваки захтев за 

интервенцију. Записник мора бити потписам од стране даваоца услуге као и 

од примаоца услуге који контролише да ли је интервенција извршена. 
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ОДЕЉАК II – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  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: 

 

РЕДН

И 

БРОЈ 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу), 

којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

2. 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време. подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.  

у поступку предметне јавне набавке наведних, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. конкурсне документације), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

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

80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 

ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. конкурсне документације), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5.), 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом.  

 

3. 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. 

 

• Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа 

о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у 

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

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

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

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

• 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. 

• 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  
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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 зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

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

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

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

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

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

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

• Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

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

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

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

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

Понуђач који је регистрован у регисту понуђача  није дужан да доставља 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

• Доказе за испуњеност обавезних услова из чл.75.став 1. тачка 1 до 

4, интернет страница www. apr.gov.rs , 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 

су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 



Одржавање улазне рампе, сервера и мреже  

ЈНМВ: 26/У08/1, од 23.05.2019. године 

 
  

 

__________________________________________ 13 / 34 

ОДЕЉАК III – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

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. 

 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр. 2, 

(секретарица директора предузећа), препорученом пошиљком или лично,са 

назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку “Одржавање улазне рампе, сервера и мреже, 

ЈНМВ 26/У08/1, од 23.05.2019. године“, КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 11.06.2019. године до 12,00 часова.  

 

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања 

понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

 

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) са назнаком: Понуда за јавну 

набавку „Одржавање улазне рампе, сервера и мреже“, ЈНМВ 26/У08/1, од 

23.05.2019. године, КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. 

 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну 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. 

Радно време у ЈП „Ада Циганлија“ је сваког радног дана (понедељак-петак), 

у периоду од 07.30 до 15.30 часова. 

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. 
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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 11.06.2019. 

године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања. 

 

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. 

 

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

А) ПОДИЗВОЂАЧИ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу, са навођем општих 

генералија о подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде 

закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН и доказ о испуњености обавезног 

услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 

која се извршава преко тог подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача 

наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супртоном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, 

осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 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. 

 

Обавезну садржину понуде чине обрасци попуњени, потписани и оверени 

печатом понудђача и остала документација у складу са захтевом из 

конкурсне документације: 
 

Саставни део понуде чине следећи  попуњени, потписани и оверени 

обрасци: 

 

1) Образац 1 - Образац понуде; 

2) Образац 2 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се 

попуни;  

3) Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде – није обавезан елеменат 

понуде;  
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4) Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди; 

5) Образац 5 - Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 

документацијом; 

6) Образац 6 - Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, (уколико понуђач ангажује 

подизвођача), наведених овом конкурсном документацијом. 

7) Модел уговора, попуњен, потписан и оверен. 

 

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: 

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора 

 

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

наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације). 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 

ЗЈН 

Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу: 

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. Закона). 

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

наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне 

документације Образац 5. који су понуђачи дужни доставити (као саставни део 

понуде) уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 

 

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних од којих зависи прихватљивост 

понуде.  

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну 

садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће 

бити одбијена због битних недостатака понуде. 

 

Напомена: 

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 матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране 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 који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
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Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана 11.06.2019. године године у 12,30 часова на адреси: ЈП „Ада 

Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр. 2, сала за састанке, 1. 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. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП „Ада 

Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр. 2, (секретарица директора предузећа) 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЈП 

,,Ада Циганлија», Ул. Ада Циганлија бр.2 - писарница,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку број ЈНМВ:26/У08/1, од 23.05.2019. године, 

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку број ЈНМВ:26/У08/1, од 23.05.2019. године, 

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку број ЈНМВ:26/У08/1, од 23.05.2019. године, - 

НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку број ЈНМВ:26/У08/1, од 

23.05.2019. 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. 

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 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 

понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у конкурснoj документацији, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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) Закона 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 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 

 

Начин плаћања: Плаћање за извршену услугу се врши месечно до 45 

(четрдесетпет) дана  од дана испостављања исправне фактуре и комплетне 

документације – записника о извршеној услузи. 

Давалац услуге је дужан да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца. 

 

9.2. Захтеви у погледу квалитета извршења извршења 

Наручилац и понуђач записнички ће констатовати да ли је услуга извршена у 

потпуности у складу са техничком спецификацијом. 
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9.3. Захтев у погледу периода пружања услуге: 

 

Услуга се пружа 12 месеци, почев од дана закључења уговора. 

9.4. Захтев у погледу места извршења услуге 

 

Место извршења предмета набавке: Ада Циганлија (улазна рампа, Управна 

мрежа и сервер у пословним објектима Наручиоца). 

  

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 календарских дана од дана 

отварања понуда. 

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

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

 

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

У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

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

вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Понуђач је дужан да у обрасцу 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.  
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. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

Београд, Ул. Ада Циганлија бр.2. или на мејл: javnenabavke@adaciganlija.rs 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и 
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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 – Одржавање улазне рампе, сервера и мреже, 

ЈНМВ:26/У08/1, од 23.05.2019. године. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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.  

 

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 

јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  

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.  

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
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 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,  који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 

члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

Понуђач чија понуда буде оцењена као прихватљива и чија цена из обрасца 

понуде без ПДВ-а је најнижа биће изабрана као најповољнија. Остале достављене 

понуде рангирају се по висини понуђене цене, сходно критеријуму најниже 

понуђене цене.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања. У случају да две или више понуда имају једнаку понуђену цену и рок 

плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 

није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. 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. 

 

18. 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 немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време, подношења понуде (Образац 5.). 

 

19. 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. 

 
20. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на 

дан потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла преда наручиоцу:  

 

• бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу,  
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• менично овлашћење потписано од стране овлашћеног лица понуђача која су 

потписала меницу, насловљено на наручиоца у складу са картоном 

депонованих потписа и оверену печатом са клаузулама „неопозиво, платива 

на први позив,  без протеста и трошкова“,  

• доказ о регистрацији менице, 

• листинг са сајта НБС да је меница регистрована,  

• фотокопију  картона депонованих потписа,  

• ОП образац.  

 

Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница 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 .  

 

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења 

за добро извршење посла на дан потписивања уговора наручилац задржава право 

да раскине уговор. 

 

Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у прилогу конкурсне 

документације.  

 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо 

остаје на снази. 

 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не 

извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Пружалац услугеу 

у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач 

који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати 

средство обезбеђења. 

 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

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. (у даљем тексту: 

подносилац захтева) 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 

поштом на e-mail: javnenabavke@adaciganlija.rs или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

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

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најканије у року од два 

дана од дана пријема захтева. 

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

за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца  три дана пре истека рока за подношење понуда, 

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

чланом 63. став 2. 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 претходног става, 
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сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или 

одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 

познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 

подносилац захтева га није дао 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 о јавним набавкама. 

 

Садржина захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца; 

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

наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама; 

7) потпис подносиоца. 

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

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

сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. Став 1. Тачка 6) Закона о јавним 

набавкама, је: 

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

следеће елементе:  

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

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

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

средстава реализован, као и датум извршења налога. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ЈНМВ 26 /У08/1, од 23.05.2019. ; 

(7) сврха: ЗЗП; ЈП „Ада Циганлија“; јавна набавка, ЈНМВ:26/У08/1, од 

23.05.2019. године; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

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

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

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 

(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

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

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

Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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 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 закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 

став 2. тачка 5) Закона,  у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке о 

додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца .  

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом 

примењује се Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 

14/2015, 68/2015). 
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ОБРАЗАЦ 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ______________ од _____________ за јавну набавку: Одржавање 

улазне рампе, сервера и мреже, ЈНМВ: 26/У08/1, од 23.05.2019. 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 

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

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:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број 

подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1. 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2. 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3. 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само 

они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи 

број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже.  
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Укупна цена без ПДВ-а: 

(из обрасца структуре цене) 
 

Укупна цена са ПДВ-ом:  

 Рок и начин плаћања: 

Плаћање за извршену услугу се врши 

месечно у року до 45 (четрдесетпет) 

дана  од дана испостављања исправне 

фактуре и комплетне документације – 

записника о извршеној услузи.  

 

Плаћање за извршену услугу се врши 

месечно у року од __________ дана  од 

дана испостављања исправне фактуре и 

комплетне документације – записника о 

извршеној услузи. 

Период пружања услуге: Услуга се пружа 12 месеци, почев од дана закључења уговора. 
 

Рок важења понуде: 
Напомена: не може бити краћи од 30 дана од дана 
јавног отварања понуда. 

________ дана од дана јавног отварања понуда. 
(попунити) 

Место пружања услуге: 

Ада Циганлија (улазна рампа, Управна 

мрежа и сервер у пословним објектима 

Наручиоца). 

 

Образац структуре цене саставни је део понуде 

 

 

 

 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, 

понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Датум:  Потпис понуђача: 

 

 

м.п.  
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ОБРАЗАЦ 2. СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

       Предмет: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже. 

 

Редни 

број 
Опис услуге 

јед. 

мере 
Количина 

Цена по 
јед.мере 

(динара без 
ПДВ-а) 

Цена по 
јед.мере 

(динара са 
ПДВ-ом) 

УКУПНО 
(динара без 

ПДВ-а) 

УКУПНО 
(динара са 
ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 7=4*5 8=4*6 

1. 
Одржавање улазне рампе, сервера и мреже, 
према техничкој спецификацији из конкурсне 
документације 

месец 12     

Укупно без пдв-а  /////////// 

ПДВ  /////////// 

Укупно са пдв-ом  /////////// 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

• У колони 5. уписати јединичну цену  за услугу из понуде без ПДВ; 

• у колони 6. уписати јединичну цену за услугу из понуде са ПДВ; 

• у колони 7. уписати укупну цену за дату количину без ПДВ (количина х јединична цена без ПДВ); 

• у колони 8. уписати укупну цену за дату количину са ПДВ (количина х јединична цена са ПДВ); 
 
НАПОМЕНА: 

• Уколико понуђач не достави  цене по захтеваној спецификацији, Наручилац ће предметну понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 



Одржавање улазне рампе, сервера и мреже  

ЈНМВ: 26/У08/1, од 23.05.2019. године 

 

__________________________________________ 28 / 34 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 3 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 

ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:  достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 

 

 
  

Датум:  Потпис понуђача: 

 

 

м.п.  
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ОБРАЗАЦ 4 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________ (уписати назив 

понуђача) даје:  

 
 
 

 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке  Одржавање улазне рампе, сервера и мреже, 

ЈНМВ:26/У08/1, од 23.05.2019.године, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 

независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 

2) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 

  

Датум:  Потпис понуђача: 

 

 

м.п.  
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ОБРАЗАЦ 5 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 

ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ЧЛ. 75.  

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, Одржавање улазне рампе, сервера и 

мреже, ЈНМВ:26/У08/1, од 23.05.2019.године, испуњава све услове из чл. 75. 

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). 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.               _____________________  

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава 

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

испуњавају заједно.  

 
  



Одржавање улазне рампе, сервера и мреже  

ЈНМВ: 26/У08/1, од 23.05.2019. године 

 

__________________________________________ 31 / 34 

 

ОДЕЉАК IV - МОДЕЛ УГОВОРА 
 

(Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел 

уговора и исти достави у понуди) 

 

  УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

 

Закључен између 

уговорних страна:  ЈП «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 

 

 ___________________________ са седиштем у 

_________________________________, ул. 

____________________________ бр. _______, 

ПИБ ___________, МАТИЧНИ БРОЈ ___________ 

које заступа _________________________ (у 

даљем тексту: Извршилац), с друге стране. 
 

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди 

или подизвођачи (опционо): 

__________________________________________

___ 
 

__________________________________________

___ 
 

 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у 

заједничкој понуди, односно сви подизвођачи) 
 

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

Попунити податке: 

Редни број набавке: ЈНМВ 26/У08/1, од 23.05.2019. године 

Предмет набавке: Одржавање улазне рампе, сервера и мреже.  

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 

31.05.2019. године. године на Порталу јавних набавки, интернет страници 

Наручиоца и на Порталу јавних набавки Београда.  

Број и датум Одлуке о додели уговора:_________ од __________ (не 

попуњавати), 

Понуда изабраног понуђача, број________од_________ (не попуњавати), 

 

 

Предмет уговора  

Члан 1. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услугу поправке и одржавања 

опреме за обављање делатности према техничкој спецификацији из конкурсне 

докуметнтације, понуди број _____________ од _______ 2019. године и јединичној 

цени из обрасца структуре цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Цене за извршење услуге су фиксне и не могу се мењати у току трајања 

уговора.  
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Вредност уговора 

Члан 2. 

Пружање услуге поправке и одржавања опреме за обављање делатности у 

складу са техничком спецификацијом, износи месечно _____________динара без 

ПДВ-а. 

Укупна вредност уговора за период од 12 месеци износи 

_____________динара без ПДв-а, са ПДВ-ом укупно _____________динара. 

 

Начин плаћања 

Члан 3. 

Плаћање за извршену услугу се врши месечно у року од ______ дана од дана 

пријема исправне фактуре и записника о извршеној услузи поптисаног од стране 

овлашћеног лица наручиоца и извршиоца. 

Извршилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор 

заведен код Наручиоца. 

 

Начин извршења услуге 

Члан 4 

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора извршава у 

складу са важећим прописма, нормативима, правилима струке који важе за 

предметну услугу, у свему према одредбама овог уговора, техничкој спецификацији 

и  јединичној цени из обрасца структуре цене на месечном ниову. 

Рок за одзив за извршење услуге не може бити дужи од четири часа, од 

тренутка позива Наручиоца. Извршилац услуге мора бити доступан 24 сата (седам 

дана у недељи), 365 дана. 

Редовне интервенције се врше у складу са спецификацијом. Извршилац се 

обавезује да ће за све активности које буде спроводио за Наручиоца, прибавити 

претходну сагласност одговорних лица Наручиоца. 

 

Контрола квалитета 

Члан 5. 

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршених 

услуга. 

Извршилац се обавезује да послове који су предмет овог уговора реализује у 

складу са прописаним стандардима за ову врсту посла. 

За случај рекламације од стране наручиоца током уговореног периода 

Извршилац се обавезује да у року од 3 дана од пријема,  достави свој писани 

одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 

календарских дана, изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.  

Све штете које проузрокује својим немаром, непажњом и нестручним радом, у 

току извршења услуге, Извршилац је дужан да надокнади Наручиоцу, сходно 

правилима о одговорности за штету. 

 

 

Финансијско средство обезбеђења 

Члан 6. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави: 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, 

прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 

10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а. 

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да 

Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу 

након истека рока од 30 дана од извршења свих уговорених обавеза. 

 

Уз меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу за 

попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате 

(менично овлашћење), 

- фотокопију Картона депонованих потписа, 
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- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 

заступање понуђача), 

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне 

банке, 

- листинг са сајта НБС. 

 

Период важења уговора 

Члан 7. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и достављања 

финансијског средства за добро извршење посла . 

Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

Измене и раскид  уговора  

Члан 8. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз 

претходну обострану сагласност уговорних страна. 

 Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у 

случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извршилац 

не испуњава или неуредно испуњава обавезе проистекле из овог Уговора, посебно у 

случају прекорачења рока из члана 4. овог Уговора и/или ангажовања других лица. 

Наручилац је обавезан изјаву о једностраном раскиду овог Уговора доставити 

Извршиоцу писаним путем. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида овог Уговора из разлога предвиђених у ставу 2. овог члана, 

Наручилац има право на целокупну накнаду штете коју је произвео, коју утврди 

Комисија Наручиоца. 

Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

Уколико се уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је 

предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле 

такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на 

снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор. 

 

 

Завршне одредбе 

Члан 9. 

 На  све што није регулисано овим Уговором важе одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Наручилац и извршилац су сагласни, да ће све евентуалне неспоразуме који 

настану током примене овог уговора решити договором уколико је то могуће, 

уколико то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) 

задржава свака уговорна страна.  

 

 

          ЗА НАРУЧИОЦА                        ЗА ИЗВРШИОЦА 

 

________________________________                  ________________________ 

       В.д. директора, Роберт Ђукић    Директор, 

 

 
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. 
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На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења  

јединствених инструмената платног промета: 

  

ДУЖНИК:   ____________________________________________ 

Седиште:   ____________________________________________ 

Матични број:  ____________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: __________________________ 

Текући рачун:  ____________________________________________ 

Код банке:   ____________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ -писмо 

- за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла – 

 

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: JП „Ада Циганлија“, Београд, Ада Циганлија 

бр.2, ПИБ:100115129, Мат. бр.07451440, текући рачун: 200-

2207770101000-74 

 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број 

__________________ и овлашћујемо ЈП «Ада Циганлија»  Београд,  Ада 

Циганлија бр. 2,  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 

10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за јавну набавку 

___________________________________, што номинално износи 

_______________ динара, а по основу гаранције за добро извршења посла по 

основу закљученог Уговора о јавној набавци бр. ___________ од 

______________. 

                     Рок важења ове менице је од _________ 201__. године до __________ . 

године.  

Овлашћујемо ЈП «Ада Циганлија», Београд, Ул. Ада Циганлија бр. 2,  као 

Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «без протеста и трошкова, 

по виђењу» вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред 

чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или 

због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 

основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, 

оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

_____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања                 М.П.         Дужник - издавалац                     

             меничног овлашћења  

 

____________________________                       ____________________________ 
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