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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 13/14/ОП донете дана 25.08.2014. 
године под бројем 670/04/ЈН и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 671/04/ЈН од 25.08.2014. године, припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

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 
Предмет јавне набавке бр.13/14/ОП су радови – Испорука и уградња стабилног 
система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза). 
 

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

5. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                                мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
   
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Испорука и 
уградња стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом 
Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза), ЈН бр. 
13/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 25.08.2014. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 24.09.2014. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Уколико је последњи дан рока нерадни 
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дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела до 12,00 часова 
првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 
7.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 24.09.2014. године  у 12,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица.Уколико је то нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог 
наредног радног дана у 12,30 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 
отврања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 13/14/ОП су радови- Испорука и уградња стабилног 
система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза). 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45312100 Радови на уградњи  
алармног противпожарног система 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 

 
Предмет јавне набавке су радови- Испорука и уградња стабилног 

система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза), у поступку јавне набавке број 13/14/ОП. 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 
                   Уградња стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом 
Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице врши се у неколико фаза. 
                   У првој фази радова извршена је уградња система на 5. и 6. спрату 
објекта у Јединици за појачану негу.Такође је на портирници Установе 
постављена Централна јединица. 
                   У другој фази радова извршена је уградња система за детекцију и 
дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице и то 
на приземљу објекта, кухињи, трпезарији и праони. 
                   Систем за детекцију и дојаву пожара се надовезује тј. прикључује на 
постојећу централу и систем.Из наведеног разлога понуђачи су дужни да воде 
рачуна о компатибилности постојећег система и система који се поставља у 
трећој фази радова. 
 
                  У прилогу се налазе карактеристике комплетног система за детекцију 
и дојаву пожара. 
  
 
СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 
 
Предвиђен је адресабилни систем за одјаву пожара, који се састоји од 

 Централне јединице 

 Аутоматских оптичких јављача дима 

 Аутоматских адресабилних термодиферецијалних детектора 

 Аутоматских адресабилних оптичко термичких детектора 

 Аутоматских адресабилних ЦО гасно термичких детектора 

 Ручних јављача пожара за унутрашњу монтажу 

 Ручних јављача пожара за спољну монтажу 

 Паралелних индикатора за унутрашњу и спољашњу монтажу 

 Алармних сирена за унутрашњу монтажу 
 
Централа за дојаву пожара је смештена код пријема са главног улаза у објекат 
на приземљу, где је обезбеђен 24 часовни надзор дежурног или стручно 
обученог лица. 
Аутоматски јављачи пожара поставиће се у свим просторијама где постоји 
опасност од избијања пожара. 
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За основни тип јављача изабран је оптички јављач дима, јер реагује у почетној 
фази настанка пожара. 
Овај тип јављача поставиће се у свим просторијама, сем у оним у којима се у 
првој фази развоја пожара очекује повишена температура где ће бити 
постављени термички јављачи пожара. У просторима у којима је могућа 
концентрација токсичних гасова групе ЦО постављају се ЦО гасно термички 
детектори. 
Паралелни индикатори су предвиђени на комуникацијама изнад врата 
затворених просторија. 
У близини улаза/излаза из објекта предвиђено је постављање ручних јављача 
пожара. 
Упозорење запослених о настанку пожара у објекту вршиће се звучним 
сигналом преко алармних сирена. Сигнализација стања и прораде сваког 
јављача као и управљање радом система за дојаву пожара могуће је само са 
тастатуре централе. 
 
АЛАРМНИ ПЛАН 
 
Аутоматским јављачима можемо открити пожар већ у  раној фази развитка, али 
је неопходно укључити и људски фактор у процес откривања пожара, током 
целих 24 сата. 
У циљу потпуне ефикасности система за дојаву пожара потребно је, обзиром да 
објекат нема стално обучено лице поред централе, одредити лице које ће у 
случају аларма проверити информације добијене од система (јављача). 
Задатак овог човека је, проверавање информација добијених од јављача и 
доношење потребних одлука. 
Постоји увек могућност човекове забуне, направилних поступака или фактор 
панике. Такве могућности морамо премостити техничким средствима, због чега 
су и предвиђена два пута алармирања: 

 Аларм од аутоматских јављача и 

 Аларм од ручних јављача 
 

Истовременом употребом ова два независна аларма постижемо највећу могућу 
сигурност. Да би се елиминисале људске грешке развијен је и трећи надзор који 
се примењује као: 

 Надзор присутности и 

 Надзор извиђања 
 
Тај трећи пут, који се одвија истовремено када и прва два, дели се у два канала 
при чему приликом сваког аларма аутоматским јављачима располажемо са два 
временска кашњења. Ова временска кашњења подешавамо на различита 
времена. 
Кратко време кашњења (30 секунди) зовемо надзор присутности. То је начин 
провере дежурног лица и његовог реаговања на аларм. Ако дежурно лице није 
реаговало у року од 30 секунди, аутоматски долази до активирања општег 
аларма и алгоритмом предвиђених искључења. 
Клада дежурно лице прихвати аларм искључењем акустичког аларма на самој 
централи, почиње тећи друго време кашњења које зовемо надзор извиђања. 
Ово кашњење подешава се на дуже време у зависности од удаљености 
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угроженог подручја од просторије у којој се налази централа за дојаву пожара, у 
овом случају 5 минута. 
За ово време дежурно лице мора да стигне на лице места и извиди узрок 
аларма (пожара), ако је пожар малих размера, интервенише на лицу места и 
брзо се враћа до централе како би систем вратио у почетно стање надзора. Ако 
се за назначено време централа не врати у почетно стање долази аутоматски 
до општег аларма. 
Време кашњења од 5 минута дежурно лице може да скрати, у случају да 
установи да је пожар већег интензитета, активирањем најближег ручног 
јављача пожара. Активирањем ручног јављача пожара аутоматски се активира 
општи аларм. Дежурно лице даље поступа по прописаним поступцима за случај 
пожара тј. зове ватрогасце, помаже у гашењу, евакуацији итд.. 
Овај други принцип надзора искључује могућност изостајања аларма као 
последице несреће дежурног лица или његовог неправилног деловања у 
поступку алармирања. 
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ЦЕНТРАЛА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 
Микропроцесорски контолисана адресабилна централа за сигнализацију 
пожара са 2 петље, капацитета до 8 адресабилних петљи са по 126 адреса. 
Централа има могућност да командује стабилним системима за аутоматско 
гашење пожара ЦО2 или ФМ200. Смештена у метално кућиште са 
интегрисаном управљачком конзолом за програмирање и руковање системом, 
интегрисаном напојном јединицом, акумулаторима 2x (12В, 18 Ах) за резервно 
напајање система довољним за минимално 72 сата у мирном и 0.5 сати у 
алармном режиму у случају нестанка мреже. Централа има могућност да 
софтверски врши избор осетљивости и критеријума рада јављача пожара, 
поседује релејни модул за портебе искључења ПП клапни, ел. енергије, ПП 
врата, вентилације итд. у случају пожара. Централа поседује софтверски ракет 
који омогућује повезивање разних система у један менаџмент систем објекта. 
Централа поседује ВдС атест. 
 
На централу се прикључују адресабилни јављачи у виду петље. Алармне 
сирене се прикључују на централу преко алармних релејних контаката. Све 
индикације и средства руковања су на предњој страни централе где је 
смештена услужно приказна конзола. 
На петљи је максимално 126 детектора, могуће је осим адресабилних јављача 
пожара прикључитии различите улазно/излазне команде или техничке аларме. 
За заштиту објекта „Дома Дудова шума“ предвиђене су две петље. Централна 
јединица обезбеђује напајања и непрекидно надгледање свих линија, 
сигнализацију прораде елемената везаних на сигналну линију или настанка 
квара на њима, слање алармних сигнала до акустичних извора, као и 
управљање и одређене интервенције по двостепеном алармном плану. Она 
такође обезбеђује сигнале неопходне за повезивање система пожарне 
сигнализације са осталим системима (извршне функције система). 
Централа се напаја са напоном 220В, 50Хз из развода ормана са посебног 
струјног кола. У случају испада овог напона располаже резервним извором 
напајања- уграђеном акумулаторском батеријом која обезбеђује аутономију 
система минимално 72х у мирном режиму и 30 минута у алармном режиму. 
 
ЈАВЉАЧИ ПОЖАРА 
 
Аутоматски јављачи 
 
Сагледавши намену објекта, могуће узроке избијања пожара, брзину развоја 
пожара  и услове који владају у просторијама, за аутоматску детекцију појаве 
пожара предвиђа се примена следећих типова јављача: 
 

- Оптичких адресабилних јављача дима 
- Термодиференцијалних  адресабилних детектора 
- Оптичко термичких адресабилних детектора 
- ЦО гасно термичких адресабилних јављача 
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За основни тип јављача система аутоматске сигнализације пожара усвојен је 
оптички јављач дима, јер он врши откривање појаве пожара у раној фази 
његовог развоја. Адресабилни оптички јављач са подножјем се поставља на 
плафон. Штити простор до максимално 120м2.  
У просторијама у којима је због услова који владају у њима искључено 
коришћење принципа појаве дима или се очекује брзо  повећање температуре 
услед појаве пожара предвиђено је постављање термодиференцијалних 
јављача. Адресабилни термодиференцијални јављач се поставља на плафон у 
подножје. Штити простор до максимално 40м2. 
У просторима у којима је истовремено присутна опасност од наглог пораста 
температуре и брзе експанзије дима постављају се адресабилни оптичко 
термички јављачи у стандардно подножје монтирано на плафон. Овом типу 
јављача је довољан један услов (концентрација дима или пораст температуре) 
за аларм. Параметри услова се подешавају преко софтвера. Штити простор до 
максимално 120м2.  
У просторима у којима се предвиђа могућ пораст концентрације гасова ЦО 
предвиђају се гасно термички јављачи пожара. То су најчешће гараже, подруми, 
атомска склоништа. Штити простор до максимално 40м2. овом типу јављача је 
довољан један услов (концентрација групе ЦО гасова или пораст температуре) 
за аларм. Параметри услова се подешавају преко софтвера. 
Густина постављања јављача одређена је на основу анализе, а узимајући у 
обзир следеће параметре: 

 Принцип надзора над просторијама 

 Геометрију просторије 

 Ометајуће услове 

 Податке произвођача опреме и др. 
 
Приликом тачног одређивања места постављања јављача неопходно је 
поступити у свему као што је дато у техничким условима за извођење 
инсталација за дојаву пожара. 
Сви јављачи који су предвиђени су истих димензија и монтирају се на 
стандардно подножје. 
Паралелни ЛЕД индикатори су предвиђени на комуникацијама изнад врата 
затворених просторија. Паралелни индикатори се монтирају на видна поља 
главних комуникација у унутрашњости као и спољашности објекта.  
 
РУЧНИ ЈАВЉАЧ ПОЖАРА 
Ручни јављач служи за ручну даљинску дојаву пожарног алармног сигнала до 
централе за сигнализацију пожара, без времена провере и на тај начин има 
улогу у пожарној заштити за директно алармирање. Поставља се у висини 1.5м 
од пода. 
На свим комуникацијским деловима објекта биће постављени ручни јављачи 
пожара за унутрашњу монтажу и ручни јављачи за спољну монтажу.  
 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА АЛАРМИРАЊЕ 
 
Обавештавање особља о појави пожара вршиће се помоћу звучних алармних 
сигнала емитованих преко алармних сирена постављених по објекту. 
Сирене су излазне снаге 100 дБ. Алармне сирене се постављају у висини мин. 
2.2 м од горњег слоја пода. Напајају се са централе. 
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ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 
Предвиђено је да се трасе каблова за јављаче пожара поставе на зид у 
каналице 16x16мм и у тврде ПВЦ цеви Ø16 мм на растојању од 150 мм испод 
плафона, а делом у самом плафону у ПВЦ гибљиве цеви Ø16 мм. Инсталација 
ће бити изведена кабловима типа Ј-Х(Ст)Х 2x2x0.8 мм и Ј-Х(Ст)Х 1x2x0.8 мм. 
Напојни кабел за централу, за извршне функције ће бити типа ПП-Y3x1.5мм2.  
Место концентрације инсталације за дојаву пожара биће у самој централи која 
се налази на пријему код главног улаза на приземљу. 
Напајање централе извешће се са најближе енергетске табле у објекту са 
посебно обележеног осигурача. 
 
ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 
 
У случају дојаве пожара, од стране било ког аутоматског или ручног јављача у 
објекту, централа посредством релејних излаза обезбеђује укључивање 
алармних сирена и извршних елемената система. 
У централи је предвиђен релејни модул са 2 релејна излаза, преко којих је 
могуће извршити различита укључења и / или искључења различитих система у 
објекту. 
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А.ОПРЕМА 

Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

1. Адресабилни аутоматски 
оптички детектор пожара 
широког спектра са 
анализом пожарних 
параметара и 
аутоматском компен-
зацијом штетних утицаја. 
Детектор поседује опто-
електронску комору за 
детекцију тамних и 
светлих димних честица 
са повећаним имуни-
тетом према лажним 
алармима, компати-
билан на постојећи 
централни уређај 
(ФГ2040), одговарајућег 
типа  („или одговарајуће 
ФДО221“) комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9   

2 Подножје адресабилних 
детектора пожара  
израђено од синтетичког 
материјала отпорног на 
ударце, вибрације и 
огреботине са терминал-
ним контактима без 
завртања. Боја подножја 
чисто бела („или 
одговарајуће РАЛ 9010“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9   

3 Натписна плочица комад 9   
4 Адресабилни аутоматски 

термодиференцијални / 
термомаксимални 
детектор пожара са 
анализом пожарних 
параметара и ауто-
матском компензацијом 
штетних утицаја. 
Детектор поседује 2 
редундантна темпера-
турна сензора тако да се 
може употребити било 
као термодиферен-
цијални било као 
термомаксимални,  
компатибилан на 
постојећи централни 
уређај (ФЦ2040), 
одговарајућег типа („или 
одговарајуће ФДТ221“) комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1   
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5 Подножје адресабилних 
детектора пожара  
израђено од синтетичког 
материјала отпорног на 
ударце, вибрације и 
огреботине са терминал-
ним контактима без 
завртања. Боја подножја 
чисто бела, („или 
одговарајуће РАЛ 9010“) комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   

6 Натписна плочица комад 1   
7 Адресабилни аутоматски 

оптичко-термички 
детектор пожара са 
анализом пожарних 
параметара и 
аутоматском компен-
зацијом штетних утицаја. 
Детектор поседује опто-
електронску комору са 
два сензора за детекцију 
тамних и светлих 
димних честица, као и 
два додатна термичка 
сензора, компатибилан 
на постојећи централни 
уређај (ФЦ2040), 
одговарајућег типа („или 
одговарајуће 
ФДООТ221“) комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

8 Подножје адресабилних 
детектора пожара  
израђено од синтетичког 
материјала отпорног на 
ударце, вибрације и 
огреботине са терми-
налним контактима без 
завртања. Боја подножја 
чисто бела („или 
одговарајуће РАЛ 9010“) комад 

 
 
 
 
 
 
 

1 

  

9 Натписна плочица комад 1   

10 Адресабилни ручни 
јављач пожара са 
директним активирањем 
ломљењем заштитног 
стакла. У јављач је 
уграђен изолатор линије 
од кратког споја и 
прекида. Електроника 
ручног јављача пожара 
са директним активи-
рањем ломљењем 
заштитног стакла. У 
јављач је уграђен 

 
 
 
 

комад 
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изолатор линије од 
кратког споја и прекида,  
компатибилан на 
постојећи централни 
уредјај 
(ФЦ2040),одговарајућег 
типа („или одговарајуће 
ФДМЕ221“) 

 
 
 
 
 
 
 

2 

11 Кућиште јављача, 
црвено, категорија 
заштите ИП44 комад 

 
 

2   

12 Паралелни индикатор 
пожара, одговарајућег 
типа („или одговарајуће 
ФДАИ91“) комад 

 
 
 

13   

13 Алармна сирена са 
јачином звука већом од 
105дБ/1м, подешавање 
24 различитих упозора-
вајућих тонова, за 
монтажу на зид, 
механичка категорија 
заштите ИП 54/ИП65, 
израђена од беле АБС 
пластике, одговарајућег 
типа („или одговарајуће 
РОЛП/W/С“) комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   

А.УКУПНА ЦЕНА ОПРЕМЕ  

Б.ИНСТАЛАЦИЈА 

1. Набавка, испорука и 
полагање кабла ЈХ(Ст)Х 
2x2x0.8мм метар 

 
 

224   

2. Набавка, испорука и 
полагање ПВЦ каналица 
16x16мм метар 

 
 

120   

 Ситан неспецифицирани 
материјал паушал 

 
1   

Б.УКУПНА ЦЕНА ИНСТАЛАЦИЈА  

Ц.ПУШТАЊЕ У РАД 

1. Монтажа и повезивање 
подножја аутоматских 
јављача, ручних 
јављача, паралелних 
индикатора и сирена комад 

 
 
 
 

28   

2. Крајња монтажа, 
програмирање система 
и корисничких текстова, 
пуштање у рад, обука 
корисника, 
примопредаја техничке 
документације и 
примопредаја комплет 

1 

  

Ц.УКУПНА ЦЕНА ПУШТАЊА У РАД  

Д.ПЦ МОНИТОРИНГ 
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1. Проширење софтвер-
ског пакета ММ8000 за 
графички приказ комлет 

 
 

1   

Д.УКУПМА ЦЕНА ПЦ МОНИТОРИНГА  

Е.ПРОЈЕКАТ 

1. Израда пројекта 
изведеног стања 
2 примерка комплет 

 
1 

  

Е.УКУПНА ЦЕНА ПРОЈЕКТА  

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      

А.ОПРЕМА  

Б.ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Ц.ПУШТАЊЕ У РАД  

Д.ПЦ МОНИТОРИНГ  

Е.ПРОЈЕКАТ  

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

Извођач радова обавезује се да за потребе наручиоца изради два примерка 
пројекта изведеног стања. 
Извођач радова обавезује се да објекат односно просторије у којима се изводе 
радови врати у првобитно стање након извођења радова, односно да о свом 
трошку отклони све недостатке или евентуално штету коју нанесе у току 
извођења радова. (ова обавеза односи се на зидове, столарију, инсталације и 
слично). 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 13/14/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, контакт особа Пајић Зоран, организатор 
Службе „Услуга“ (контакт телефон 062 294 220) и Илија Поповић, предрадник 
одељења одржавања (контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни 
део понуде. 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          
 

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.  

ЗАКОНА 
 

 
2.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава додатне услове (техничке и кадровске) за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

6)  Да је овлашћен од произвођача опреме коју нуди да може вршити 
дистрибуцију, уградњу и сервисирање понуђене опреме; 

7) Да има у радном односу или ангажовано уговором о делу лице које 
поседује лиценцу одговорног извођача радова телекомуни-
кационих мрежа и система, број лиценце 453. 
Уколико се ради о лицу које је ангажовано уговором о делу, у том 
случају је потребно да се у самом уговору назначи да се лице 
ангажује за обављање послова који се односе на испоруку и 
уградњу стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом 
Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа 
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фаза).Уколико се лице налази у радном односу на одређено 
време, наведено лице мора бити у радном односу за сво време 
извођења радова и до извршене примопредаје истих; 

8) Да има обезбеђен сервис за опрему коју дистрибуира и уграђује, 
било самостално било путем уговора са овлашћеним субјектом 

 
 

2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

2.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 
 

 
 
 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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 
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примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  

6) Испуњеност додатног услова под 6) понуђач доказује достављањем 
потврде, овлашћења или другог документа којим доказује да је овлашћен 
од произвођача опреме коју нуди да може вршити дистрибуцију, уградњу 
и сервисирање понуђене опреме 

7) Испуњеност додатног услова под 7) понуђач доказује фотокопије уговора 
о раду или уговора о делу са ангажованим лицем које поседује лиценцу 
одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, број 
лиценце 453, фотокопије лиценце са оригиналним потписом и печатом 
ангажованог лица и потврде Инжењерске коморе Србије да му издата 
лиценца није одузета.Уколико се наведено лице налази у радном односу 
понуђач је дужан да достави уговор о раду са наведеним лицем и 
образац пријаве на обавезно социјално осигурање. 

8) Испуњеност додатног услова под 8) понуђач доказује достављањем 
изјаве потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача 
да има обезбеђен сервис за опрему коју дистрибуира и уграђује, било 
самостално било путем уговора са овлашћеним субјектом.У случају да 
понуђач сервис обезбеђује преко другог субјекта обавезан је да достави 
фотокопију уговора са наведеним субјектом. 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Уколико се понуђач налази у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре није дужан да достави доказе којима доказује 
испуњеност услова из члана 75. Закона, тачка 1-4. 
 
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. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  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 
 
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу 
извршити у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу Управе за јавне набавке и сајту наручиоца www.gcsu.co.rs. 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Испорука и 
уградња стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом 
Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза), ЈН бр. 
13/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 25.08.2014. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 24.09.2014. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Уколико је последњи дан рока нерадни 
дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела до 12,00 часова 
првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

    
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 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
    
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
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печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 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 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
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 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
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 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,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 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , 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 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке регулисаних чланом 75. И 76. Закона о јавним набавкама, на начин 
како је то предвиђено конкурсном документацијом  
-Потврду о обиласку локације (оверену и потписану од стране овлашћеног лица 
наручиоца) 
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. 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: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Испорука и уградња стабилног 
система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза), ЈН бр. 13/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Испорука и уградња стабилног 
система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза), ЈН бр. 13/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Испорука и уградња стабилног 
система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза), ЈН бр. 13/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Испорука и уградња 
стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ 
Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза), ЈН бр. 13/14/ОП - 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. 
 
5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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. 
 
 
7. 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) до 6) Закона 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) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4) понуђачу који ће издати рачун,  
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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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. 
 
8. 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 се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року од 45 
рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна извођача 
радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који 
су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје радова, у 
складу са важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да (обезбеди) произвођачку гаранцију. 
 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 25 
радних дана од дана увођења извођача радова у посао. 
Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси наручиоца: 
Геронтолошки центар, радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 
31, Суботица . 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде 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. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, сав 
потребан алат, радна снага и сви остали трошкови који прате извођење радова.  
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Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 13/14/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, контакт особа Пајић Зоран, организатор 
Службе „Услуга“ (контакт телефон 062 294 220) и Илија Поповић, предрадник 
одељења одржавања (контакт телефон 062 783 176) 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни 
део понуде. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача која не буде садржавала наведену 
потврду, односно понуду понуђача који није извршио обилазак локације. 
 
 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 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  
 
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. 
Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају 
ови органи; 
-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.сепа.гов.рс.  (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, 
Београд. Интернет адреса: www.мерз.гов.рс. ); 
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс.  
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  

у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок 
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

2) Меницу за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач 
се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном 
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним 
набавкама;  

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 ће 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. 
 

Доказ 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;   
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.   

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 
води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 
ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења 
менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.  
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15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
13/14/ОП”. 
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. 
 
17. 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.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 13/14/ОП 

29 

 

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.  
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 

19. 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 две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова, а уколико и у том случају две или више понуда буду 
изједначене као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио 
дужи рок гаранције. 
 
20. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs,  факсом на 
број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку радова- Испорука и 
уградња стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова 
шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза),ЈН број 13/14/ОП.  
 
1)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 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Испорука и уградња стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из 
Суботице (трећа фаза) 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова у року од 45 
рачунајући од дана 
примопредаје радова и 
пријема исправног рачуна 
извођача радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. 

Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 
60 дана од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
Рок за извођење радова који су предмет 
набавке не може бити дужи од 25 радних 
дана од дана увођења извођача радова у 
посао. 
 

Рок за извођење радова 
који су предмет набавке 
износи _______ радних 
дана од дана увођења 
извођача радова у посао. 
 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
извршене примопредаје 
радова. 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту раднe јединицe 
„Дом Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 
Суботица 

 

 

       Место и датум:                                                       Потпис понуђача 
    М. П.  

_____________________                                   _____________________________ 
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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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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора Наручилац ангажује 
следеће подизвођаче или ће радове извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 25.08.2014. године за набавку радова- Испорука 
и уградња стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова 
шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза), спровео отворени 
поступак јавне набавке број 13/14/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
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деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова који 
су предмет уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова– Испорука и уградња стабилног 
система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког 
центра из Суботице (трећа фаза), која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, 
сав потребан алат, радна снага и сви остали трошкови извођења радова.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац 

 
Члан 4. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року 
од 45 рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна 
извођача радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 
   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________   радних дана рачунајући од дана увођења 
у посао. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја 
Маршла Тита 31, Суботица. 
 Извођач радова се обавезује да наручиоцу испоручи опрему и материјал, 
те да уградњу исте изврши стручно, у складу са важећим прописима, 
стандардима и препорукама, а на основу техничке спецификације. 
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Члан 6. 
 

            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора врши у 
сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по утврђеној 
динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 
            Извођач радова се обавезује да искључење електричне енергије, 
уколико је оно неопходно за потребе извођења радова, изведе у сагласности са 
наручиоцем, у заједнички одређеном термину, а на начин на који се омогућава 
несметано обављање процеса рада код наручиоца. 
 

Члан 7. 
 

 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме све 
потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања наведених 
прописа. 

Члан 8. 
 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове сноси у 
овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 

 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од _____ 
месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) произвођачку 
гаранцију. 
 

Члан 10. 
 

            
Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 

уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико се извођач радова налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у  
року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
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овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
Члан 11. 

 
 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

               Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени 
позив Наручиоца, у року од 5 дана , отклони о свом трошку све недостатке који 
се односе на уговорени квалитет радова који су предмет уговора, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног 
става по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у 
року датом у позиву, Наручилац  је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Понуђача, наплатом гаранције 
банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање горе наведених 
недостатака, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду 
штете, до пуног износа стварне штете.   

Члан 12. 
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 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат 
односно просторије у којима се изводе радови врати у првобитно стање (стање 
у коме су се објекат односно просторије налазиле пре почетка радова), односно 
да отклони све недостатке или евентуално штету коју нанесе у току извођења 
радова. 

Члан 13. 
 

Извођач радова се обавезује да наручиоцу преда 2 примерка пројекта 
изведеног стања, као и да изврши обуку запослених за руковање системом, 
што ће се записнички констатовати приликом примопредаје. 

 
Члан 14. 

 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
 Извођач радова у обавези је да наручиоцу достави приликом 
примопредаје:техничке листове за опрему оверене од стране понуђача, 
оверене гарантне листове (са условима гаранције), упутства и важеће атесте 
односно декларације о квалитету опреме и материјала као и сву осталу пратећу 
техничку документацију. 
 Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати примопредају 
радова, програмирање и пуштање у рад система за детекцију и дојаву пожара у 
РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа 
фаза).Записнике ће потписати представници наручиоца и извођача радова као 
и представник надзора.У случају записнички утврђених недостатака у квалитету 
или очигледних грешака при уградњи, продавац мора исте отклонити најкасније 
у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 

Члан 15. 
 

 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором, а које уговорним странама у 
време закључења уговора нису могле бити познате нити су их уговорне стране 
могле предвидети, уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаног 
форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 16. 
 

 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

Члан 17. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 18. 
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            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 19. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 20. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  __________________________                              ________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 

А ОПРЕМА 

Поз. Опис 
позиције 

Јединиц
а 

 мере и 
количина 

Јединич
на цена 
без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошко

ви 
(царина

, 
трошко

ви 
трансп
орта и 

др.) без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1. Адресабилни 
аутоматски 
оптички 
детектор 
пожара широког 
спектра са 
анализом 
пожарних 
параметара и 
аутоматском 
компен-зацијом 
штетних 
утицаја. 
Детектор 
поседује опто-
електронску 
комору за 
детекцију 
тамних и 
светлих димних 
честица са 
повећаним 
имуни-тетом 
према лажним 
алармима, 
компати-билан 
на постојећи 
централни 
уређај 
(ФГ2040), 
одговарајућег 
типа  („или 
одговарајуће 
ФДО221“) 

Комад 
9 
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2 Подножје 
адресабилних 
детектора 
пожара  
израђено од 
синтетичког 
материјала 
отпорног на 
ударце, 
вибрације и 
огреботине са 
терминал-ним 
контактима без 
завртања. Боја 
подножја чисто 
бела („или 
одговарајуће 
РАЛ 9010“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комад 
9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

3 Натписна 
плочица 

Комад 
9 

 
  

  

4 Адресабилни 
аутоматски 
термодиференц
ијални / 
термомаксимал
ни детектор 
пожара са 
анализом 
пожарних 
параметара и 
ауто-матском 
компензацијом 
штетних 
утицаја. 
Детектор 
поседује 2 
редундантна 
темпера-турна 
сензора тако да 
се може 
употребити 
било као 
термодиферен-
цијални било 
као 
термомаксимал
ни,  
компатибилан 
на постојећи 
централни 
уређај 
(ФЦ2040), 
одговарајућег 
типа („или 
одговарајуће 

Комад 
1 
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ФДТ221“) 

5 Подножје 
адресабилних 
детектора 
пожара  
израђено од 
синтетичког 
материјала 
отпорног на 
ударце, 
вибрације и 
огреботине са 
терминал-ним 
контактима без 
завртања. Боја 
подножја чисто 
бела, („или 
одговарајуће 
РАЛ 9010“) 

Комад 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

6 Натписна 
плочица 

Комад 
1 

 
  

  

7 Адресабилни 
аутоматски 
оптичко-
термички 
детектор 
пожара са 
анализом 
пожарних 
параметара и 
аутоматском 
компен-зацијом 
штетних 
утицаја. 
Детектор 
поседује опто-
електронску 
комору са два 
сензора за 
детекцију 
тамних и 
светлих димних 
честица, као и 
два додатна 
термичка 
сензора, 
компатибилан 
на постојећи 
централни 
уређај 
(ФЦ2040), 
одговарајућег 
типа („или 
одговарајуће 

Комад 
1 
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ФДООТ221“) 

8 Подножје 
адресабилних 
детектора 
пожара  
израђено од 
синтетичког 
материјала 
отпорног на 
ударце, 
вибрације и 
огреботине са 
терми-налним 
контактима без 
завртања. Боја 
подножја чисто 
бела („или 
одговарајуће 
РАЛ 9010“) 

Комад 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

9 Натписна 
плочица 

Комад 
1 

 
  

  

10 Адресабилни 
ручни јављач 
пожара са 
директним 
активирањем 
ломљењем 
заштитног 
стакла. У 
јављач је 
уграђен 
изолатор линије 
од кратког споја 
и прекида. 
Електроника 
ручног јављача 
пожара са 
директним 
активи-рањем 
ломљењем 
заштитног 
стакла. У 
јављач је 
уграђен 
изолатор линије 
од кратког споја 
и прекида,  
компатибилан 
на постојећи 
централни 
уредјај 
(ФЦ2040),одгов
арајућег типа 
(„или 

 
 
 
 

Комад 
2 
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одговарајуће 
ФДМЕ221“) 

11 Кућиште 
јављача, 
црвено, 
категорија 
заштите ИП44 

Комад 
2 

 
 
 

  

  

12 Паралелни 
индикатор 
пожара, 
одговарајућег 
типа („или 
одговарајуће 
ФДАИ91“) 

Комад 
13 

 
 
 
 

  

  

13 Алармна 
сирена са 
јачином звука 
већом од 
105дБ/1м, 
подешавање 24 
различитих 
упозора-вајућих 
тонова, за 
монтажу на зид, 
механичка 
категорија 
заштите ИП 
54/ИП65, 
израђена од 
беле АБС 
пластике, 
одговарајућег 
типа („или 
одговарајуће 
РОЛП/W/С“) 

Комад 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Б ИНСТАЛАЦИЈА   

1. Набавка, 
испорука и 
полагање кабла 
ЈХ(Ст)Х 
2x2x0.8мм 

Метар 
224 

 
 
 

  

  

2. Набавка, 
испорука и 
полагање ПВЦ 
каналица 
16x16мм 

Метар 
120 

 

  

  

 Ситан 
неспецифицира
ни материјал 

Паушал 
1 

 

  

  

Ц ПУШТАЊЕ У РАД   

1. Монтажа и 
повезивање 
подножја 
аутоматских 

Комад 
28 
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јављача, ручних 
јављача, 
паралелних 
индикатора и 
сирена 

2. Крајња 
монтажа, 
програмирање 
система и 
корисничких 
текстова, 
пуштање у рад, 
обука 
корисника, 
примопредаја 
техничке 
документације 
и примопредаја 

Комплет 
1 

 

  

  

Д ПЦ МОНИТОРИНГ   

1. Проширење 
софтвер-ског 
пакета ММ8000 
за графички 
приказ 

Комлет 
1 

 
 
 

  

  

Е ПРОЈЕКАТ   

1. Израда пројекта 
изведеног стања 
2 примерка 

Комплет 
1 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 
понуђену ставку; 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку 
понуђену ставку; 

 У колони 6. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 
додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку понуђену ставку 
 и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.) и 
додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно исказани; На 
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку 
понуђену ставку и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.) и додати остале трошкове уколико су исказани увећане за 
износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 
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. 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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 радова- Испорука и уградња стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из 
Суботице (трећа фаза), број 13/14/ОП, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и 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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке радова- 
Испорука и уградња стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ 
„Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза), број 
13/14/ОП, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 

      Место и датум:                                      Потпис понуђача 

 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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XII  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом Дудова шума“ на адреси Алеја Маршала Тита 31, у 
Суботици, у циљу сагледавања постојећег стања и услова за извођење радова 
на испоруци и уградњи стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ 
„Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (трећа фаза), по јавној 
набавци 13/14/ОП. 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Обилазак локације је ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку.Потврду о 
извршеном обиласку локације потписује и оверава овлашћено лице наручиоца, а 
понуђач је ОБАВЕЗАН да потврду о обиласку локације приложи уз своју понуду). 

 


