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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15 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, 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03 Број 404-8/6-16 од 22.02.2016. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 03 Број 404-8/6-16-01 од  22.02.2016. године, 
припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У отвореном поступку за јавну набавку радова–  Реконструкција система дојаве и гашења 

пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16,  
ЈН бр. 6/16 

 
  

Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 

 

 
Назив поглавља 

 
Страна 
 

I Општи подаци о јавној набавци 
 

3 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара  

4 

III Техничка документација 
 

9 

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

9 

V Критеријуми за доделу уговора 
 

13 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

14 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 
 

21 

VII - 1 Образац понуде 
 

22 

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

26 

VII - 3 Образац трошкова припреме понуде 
 

34 

VII - 4 Образац изјаве о независној понуди 
 

35 

VII - 5 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
 

36 

VIII Модел уговора 
 

37 

IX Образац о кадровском капацитету 
 

41 

X Образац Референтна листа 43 

XI Образац Потврде  
 

44 

XII Изјава о чувању поверљивих података 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Народна скупштина Републике Србије - Служба Народне скупштине, 

    Адреса: Београд, Краља Милана 14. 

ПИБ: 100279223 

Матични број: 07017715 

Интернет страница Наручиоца: www.parlament.rs. 

Радно време наручиоца: 7.30 до 15.30 часова. 

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

 

4. Опис предмета набавке: 

Предмет јавне набавке број 6/16 су радови – Реконструкција система дојаве и гашења пожара у 
објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14. и 16.  
Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу  II  Kонкурсне документације. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 35111500 – Систем за гашење пламена 
Предметна јавна набавка није обликован по партијама. 
 

5. Лице за контакт: Драган Ђурагић, телефон 011/3026-048. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.parlament.rs/
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 
 
Техничка спецификација за јавну набавке бр. 6/16 су радови – Реконструкција система дојаве и 
гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16, дата је 
у следећој табели:     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА  

N
o
 Опис опреме и радова Јед. мере 

 
Количина 

1 2 3 4 

  АУТОМАТСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА 
И КОНТРОЛА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ      

1 Набавка, испорука и уградња на зид 
адресибилне противпожарне централе са 4 
адресибилне петље без могућности 
проширења у постојећој кутији, могућност 
прикључења до 126 уређаја по петљи, 
могућност умрежавања са другим централама 
могућност прикључења класичног рипитера, 
LCD, 2 излаза за конвенционалне сирене, 
могућност прикључења интерног штампача за 
штампу догађаја, улази за даљиснко 
прикључење команде за утишавање, ресет, 
грешку и евакуацију, 1 релејни излаз за случај 
грешке, 1 релејни излаз за случај аларма, 
метално кућиште, могућност смештања 
батерија 12V/17Ah. Централа је типа ZETA - 
PR-AL/4 или екв. 

ком. 1 

2 Набавка, испорука и уградња акумулаториске 
батерија 12V/17Ah, типа AKU17AH или екв. ком. 3 

3 Набавка, испорука и уградња у постојећу 
адресабилну противпожарну централу, 
картице за једну адресибилну петљу, 
могућност рада у петљи или у форми звезде, 
могуће прикључење до126 уређаја по петљи 
са Zeta Alarm Systems протоколом,  типа GLT 
Exports Zeta Premier AL-PL или екв. 

ком. 3 

4 Набавка, испорука и уградња релејних модула 
за прикључење на противпожарну централу, 
повезивање са централом путем РС 485, 8 
програмабилних улаза, 8 програмабилних 
релејних излаза, могућа контрола излаза 
путем графичког софтвара или преко 
умрежених централа, могућност прикључења 
до 31 модула у РС485 мрежу, типа  GLT 
Export Zeta A1535 или екв. 

ком. 1 
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5 Набавка, испорука и уградња мрежног 
рипитера за противпожарне централе серије 
Премиер АЛ, веза са цетралом остварује се 
преко једне парице путем РС485 (потребна 
опциона мрежна карта PR-AL/NW), надзор 
свих централа које се налазе у мрежи, 
могућност повезивања на централе која се 
налази на удаљеној локацији путем TCP-IP 
коришћењем опционог модула TV/IP, типа   
Zeta REP-AL/P или екв. ком. 1 

6 Набавка, испорука и уградња картица за 
умрежавање централа Премиер АЛ серије и 
њихово повезивање на графички кориснички 
софтвер, међусобна комуникација кроз РС485 
мрежу, подешавање адресе на свакој картици 
путем ДИП прекидача, типа GLT Exports Zeta 
PR-AL/NW или екв. 

ком. 1 

7 Набавка, испорука и програмирање софтвера 
са графичким приказом опреме (у комплету са 
PC-ем и монитором), софтвер типа  ZETA, AL-
AM или екв. 

ком. 1 

8 Адресабилни опички детектор дима, 
могућност детектовања честица дима од 0.5 
до 10µm, приказивање статуса елемента 
посредством двa LED-а. типа ZETA - 
FEAOE2000 или екв.     

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 473 

9 Адресабилни термички детектор, 
термодиференцијални детектор, могућност 
детекције повећања температуре преко 75º 
или преласка преко 90º, приказивање статуса 
елемента посредством LED-а. типа  ZETA - 
FEAHE2000. или екв. 

    
  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 37 

10 Адресабилни оптичко - термички детектор, 
комбиновани детектор има могућност 
детектовања честица дима од 0.5 до 10µm, са 
могућношћу детекције повећања температуре 
преко 75º или преласка преко 90º, 
приказивање статуса елемента посредством 
LED-а. типа  ZETA - FEAOH2000 или екв. 

    
  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 15 

11 Универзално подножје за адресабилне 
детекторе. типа ZETA -  FE-CB или екв.     

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 469 

12 Подножје за адресибилни детектор пожара, са 
изолатором, типа Zeta FE-IB или екв. 

  

  
  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 56 

13 Адресабилни ручни јављач пожара у комплету 
са подножјем, типа ZT-CP3/AD или екв.     

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 50 
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14 Adresabilni ručni javljač požara, vodootporni, , 
crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne 
montaže, zaštitni poklopac za sprečavanje 
nenamerne aktivacije ručnog javljača, 
signalizacija stanja posredstvom LED, 
adresiranje putem DIP prekidača. типа ZT-
MCP/AD/WP или екв.     

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 2 

15 Паралелни индикатор деловања за монтажу 
на спуштени плафон, типа TELETEK, RI 31 
или екв.     

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 36 

16 Модул улазно излазни, адресибилни, типа 
GLT Exports Zeta ZIOU или екв.     

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 3 

17 Телефонски гласовни комуникатор типа 
VD710- PARAVOX, или екв. са 4 зонска и 2  
PGM излаза, дужина гласовних порука 4x15 
сек, могућност унапређења Firmware-а 
коришћењем 307USB i WinLoad. Набавка, 
испорука, монтажа, повезивање на кабловску 
инсталацију. ком. 1 

18 Адресибилна сирена, црвене боје, 
адресирање путем ДИП прекидача, 
појединачни или групни радни мод,  94db/1m, 
типа GLT Exports Zeta ZAMT/R или екв. 

    
  Набавка, испорука, монтажа, повезивање ком. 16 

19 Алармна конвенционална сирена за 
унутрашњу монтажу, 24 V DC,  типа Zeta 
ZMT/8R или екв.     

  Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje ком. 9 

20 Ватроотпорна кутије Е90 100x100 набавка и 
уградња. ком. 7 

21 Инсталациони кабл     
- J-H(St)H 20x2x0,8mm м 300 
- J-H(St)H 2x2x0,8mm м 3,200 
- NHXHX 3x1,5 FE180/E90  м 1,200 
  Набавка, испорука, полагање у цеви или по 

обујмицана.     

22 Инсталационе ребрасте цеви (без халогених 
елемената), цеви се полазу у спуштени 
плафон, промера:     

- Ø16 м 500 
  Набавка, испорука, полагање     

23 Инсталационе ребрасте цеви, цеви се полазу 
у зид или плафон, промера:                 

- Ø32 м 300 
- Ø16 м 1,700 
  Позиција обухвата шлицовање и враћање 

зида у првобитно стање без глетовања, 
набавку, испоруку и полагање цеви.     

24 Инсталационе глатке цеви без халогених 
елемената, полазу по зид или плафону, 
промера:            

- Ø16 м 1,000 
  Набавка, испорука, полагање     
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25 Обујмице без халогених елемената за глатке 
цеви, полазу по зид или плафону, промера:         

- Ø16 ком. 2,000 
  Набавка, испорука, полагање     

26 Набавка, испорука и уградња челичних OG 
обујмице за вођење ватроотпорних каблова 
Е90 ком. 2,700 

27 Набавка, испорука, полагање црева за 
вођење каблова, цеви се полазу споља 
обујмицама (обухваћене ценом) по зиду и на 
плочи - сапа - пластифицирано црево  FI26-
JSH-026 1" м 100 

28 Набавка, испорка и уградња аутоматског 
осигурача 10А у постојећи орман напајања ком. 3 

29 Орман за уградњу на зид димензије 
500x400x200. ком. 3 

30 Уградња реглета у постојећим и новим 
орманима за аутоматску дојаву пожара ком. 40 

31 Извршити ватроотпорну заштиту свих каблова 
ПП дојаве који пролазе из једног сектора у 
други. kg. 20 

32 Комплет за надзор обилазака с бесконтактним 
очитавањем података (EM ID 125 kHz или 
сличан формат картица) садржи:      

- 

бесконтактни читач - палица од металне цеви 
сa гуменим површинским омотачем, 
могућност учитавања на удаљеност 3 до 6 цм, 
визуелна и звучна сигнализација очитавања, 
могућност меморисања  догађаја без спајања 
на рачунар, бесконтактна веза палице на 
рачунар (преко бежичног конвертора који се 
спаја на УСБ порт рачунара), брзина преноса 
догађаја на рачунар: око 30 догађаја у 
секунди, софтвар са могућношћу креирања 
графичке мапе подручја обилазака, 
батеријско напајање: 3,3 V (једнократна 
литијумска батерија), спремање догађаја у 
флеш меморију. 

ком. 3 

- идентификациони привезак  ком. 10 

- локацијски модул за очитавање читача - 
испорука и монтажа на зид на предвиђеним 
позицијама у објекту ком. 40 

33 Демонтажа и развезивање постојећих 
термичких и ручних јављача пожара. 
Транспорт и складиштење демонтираних 
јављача у магацин инвеститора. 

пауш.   

34 Демонтажа и развезивање постојећих 
јонизационих јављача пожара. Транспорт и 
складиштење на безбедном месту у складу са 
законом, намењену за складиштење и чување 
опреме тих карактеристика договорено са 
инвеститором. 

пауш.   

35 Глетовање зида или плафона. У цену су 
урачунати рад и материјал м² 4,050 

36 Кречење припремљеног зида или плафона у 
белу боју, у цену је урачунат рад и материјал м² 4,050 



8/46 

37 Завршна мерења, издавање атеста, пуштање 
система у рад, обука корисника, израда 
упуства за употребу и испорука у четири 
примерка. пауш. 1 

38 Ситан потрошни материјал и непредвидјени 
трошкови. пауш. 1 

39 Израда пројекта изведеног стања, у три 
примерка у писаној форми и два примерка                
на CD-u. пауш. 1 

 

1. Врста  радова 

Реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике 

Србије у Краља Милана 14 и 16,  за потребе  Народне скупштине Републике Србије. 

 

2. Рок извођења радова 

Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана, од дана увођења у посао, тј, отварања 
грађевинског дневника.  Наручилац радова уводи Извођача радова у посао најкасније у року од 5 
календарских дана од кумулативног испуњења следећих услова: 

-прибављања потврде о пријави радова; 
-достављања елабората о уређењу градилишта надлежној инспекцији рада. 

 

3. Место и начин извођења радова 

Место извођења радова су објекти у Краља Милана 14 до 16 у Београду. 

Радови ће се изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без права 

на увећану накнаду по основу рада ван радног времена. 

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и 

боравка ангажованих лица на месту извођења радова. 

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову 

врсту посла. 

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује стручне особе за 

надзор (стручни, пројектантски и сл.) о чему ће писмено извести понуђача. 

 

4. Безбедносна провера 

Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања уговора, у року од три дана 

достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о 

возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а.   

 

5. Квалитет 

Понуђач гарантује за квалитет изведених радова, а све у складу са важећим прописима и 

стандардима и у складу са карактеристикама из техничке спецификације (поглавље II). 

 

6. Гаранција и осигурање радова и опреме  

Гаранција на изведене радове и испоручену опрему је 2 године. Гарантни рок тече од записничког 

пријема изведених радова.  

За опрему коју уграђује извођач, важи гаранција произвођача опреме. 

Полиса осигурања 

Извођач радова обезбеђује полису за осигурање објекта у монтажи од основних опасности, 

укључујући и осигурање извођача радова од одговорности за штете причињене трећим лицима и 

стварима трећих лица. Под трећим лицима се подразумевају и запослени код Наручиоца. 

 

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, понуђач мора 

исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији. 
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III   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Предметна набавка се спроводи на основу следеће документације: 

1. Решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији стабилног система за аутоматску 

дојавуи гашење  пожара у објектима Краља Милана 14 и 16, издата од стране Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда- Секретаријат за јавне 

објекте од општег интереса и велике инвестиције, Одељење за јавне објекте од општег 

интереса, IX-20 број 351.41/2013 од 04.06.2014. године; 

2. Одобреног Главног пројекта реконструкције  стабилног система за аутоматску дојаву и 

гашење пожара, у објектима у улици Краља Милана 14 и 16, заведен под бројем 03 бр. 404-

6/1954-12-02 од 16.07.2013.године. 

 
Приликом извођенја радова придржавати се Техничких услова,  који су дефинисани Главним 
пројектом реконструкције стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара у објектима у ул. 
Краља Милана 14 и 16. 
 
Примењивати мере  безбедности на раду, које су прописане “Закона о безбедности и здрављу на 
раду“ ( Сл. гласник Републике Србије бр. 101/2005). 
 
Увид у техничку документацију „Главни пројекат реконструкције стабилног система за аутоматску 
дојаву и гашење пожара у објектима у ул. Краља Милана 14 и 16“ биће омогућен свим учесницима 
тендера.  Преглед горе поменуте документације биће омогућен само у просторијама Народне 
Скупштине Републике Србије уз присуство овлашћеног лица – Небојша Ђенић,064-842-0064 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

     ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 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 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); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона): 

 - Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за уградњу стабилног 
система за дојаву пожара и за унапређење послова заштите од пожара; 
- Решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења за рад са изворима јонизујућег 

зрачења3 (Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у складу 
са чланом 30. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. 
Гласник РС бр. 36/099 и 93/12) и да ће их  доставити уз понуду ( копија решења и лиценце ). 
Решење и лиценца морају  бити важећи у моменту подношења понуде као и за све време 
трајања уговора за предметну набавку. 

 

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  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
 
Пословни капацитет: 
-Да је понуђач у претходних пет година  (2011, 2012, 2013. 2014.и 2015. години) имао укупну вредност 
изведених радова која су предмет јавне набавке у  минималној вредности од  10.000.000,00 динара 
без ПДВ-а (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
- Да је понуђач овлашћен од стране произвођача понуђене опреме за продају и сервисирање исте. 
 
 
Кадровски капацитет: 
 
 Да понуђач у моменту објављивања Позива на Порталу ЈН, има запослена  лица и то: 
 

- 1 запосленог инжењера електротехнике са важећом лиценцом ИКС-а бр. 353 и 
453; 
- 1 запосленог  инжењера машинства са важећом лиценцом ИКС-а бр. 330 и  430; 
-  1 запосленог  инжењера са лиценцом за пројектовање и извођење за делатност Б-
1, машинске или грађевинске струке, према пропису којим су уређене лиценце 
Министарства унутрашњих послова из области заштите од пожара; 
- 1 запосленог  инжењера  са лиценцом за пројектовање и извођење за делатност Б-
1, електротехничке струке, према пропису којим су уређене лиценце Министарства 
унутрашњих послова из области заштите од пожара; 
- 1 запосленог инжењера са лиценцом за пројектовање и извођење за делатност  Б-
2, према пропису којим су уређене лиценце Министарства унутрашњих послова из 
области заштите од пожара; 
- 5 запослених сервисера са положеним стручним испитом из области заштите од  
пожара. 
 
Напомена: један инжењер може имати  више лиценци. 

 
 
Технички капацитет: 

Да понуђач поседује ( у својини или по основу лизинга или по другом правном основу) најмање два 

регистрована возила. 
 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   

 
1.4. 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.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

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

 

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

 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; 
(Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, није 
потребно достављати Уверење Вишег суда). 
 

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

 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; 
 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије за уградњу стабилног система за дојаву пожара и за унапређење послова 
заштите од пожара, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити 
важећа. 
 
Решење или Лиценцу за обављање радиационе делатности (Агенција за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у складу са чланом 30. Закона о заштити 
од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/099и 93/12)и да 
ће их  доставити уз понуду ( копија решења и лиценце ). Решење и лиценца морају  бити 
важећи у моменту подношења понуде као и за све време трајања уговора за предметну 
набавку. 
 

 Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 
дат је у поглављу VII-5). 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.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 

За пословни капацитет: 

Понуђач је дужан да приложи: 
попуњен Образац Референтна листа и попуњен Образац потврде. 

Потврда мора бити потписана од стране директора, односно законског заступника наручиоца, и 
оверена печатом наручиоца. 

Модел Обрасца Референтна листа и Обрасца Потврде налази се у конкурсној документацији 

(поглавље X и XI)   

Овлашћење, уговор о заступништву и сл. произвођача понуђене опреме да је понуђач овлашћен за 

продају и сервисирање опреме коју нуди. 

 

За кадровски капацитет:  

Понуђач је дужан да приложи: 

1. Образац кадровски капацитет кога чини списак са именима и презименима запослених (поглавље 

IX);   

2.Фотокопије радних књижица и МА образаца или других одговарајућих образаца из којих се види 
да су лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно.  

- Копије важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види 

да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања 

чланарине Комори (за сваког појединачно); 

- Копије важећих лиценци за инжењера издате од Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије  

- Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара за сваког сервисера. 
 
За технички капацитет: 
Понуђач је дужан да приложи фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих возила, а уколико 
возила нису у својини понуђача и фотокопије уговора о лизингу или фотокопије уговора о поседовању 
по другом правном основу. 
 

       
 
Увид у објекат наручиоца у циљу сагледавања елемената од значаја за давање понуде 
 

     Понуђач је у обавези да пре достављања понуде изврши увид у објекат Народне скупштине у Краља 
Милана 14 до 16, у Београду, уз претходну најаву на  мејл: nebojsa.djenic@parlament.rs. 

     Представник понуђача који ће вршити увид у објекат наручиоца, дужан је да својство представника 

понуђача докаже предајом овлашћења. О извршеном увиду сачињава се записник који потписују представник 

понуђача и лице за контакт наручиоца. Запосник је саставни део конкурсне документације , поглавље  XIII. 

    Записник о извршеном увиду је саставни део понуде.  

     Понуда понуђача који није извршио увид у објекат наручиоца биће одбијена.  

 

 

 
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), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, 
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 4)  закона. 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова (члан 78. ЗЈН). 
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, осим 
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
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. 
 
 
 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. СВИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ 
БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ 
ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити  применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену, наручилац ће изабрати понуду понуђача 
који понуди краћи рок за извођење радова. 
У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену и исти рок за извођење радова, 
наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи гарантни рок за изведене радове. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – 
превод у оргиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације 
– каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена). 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
 
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 наручиоца: Народна скупштина Републике Србије, Краља Милана 
14, 11000 Београд, са назнаком "Понуда за јавну набавку радова: Реконструкција система 
дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 
и 16, ЈН број 6/16 - HE ОТВАРАТИ". 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 6. априла 2016. 
године до 10,00 часова. 

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као 
последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова. 

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег 
дана наведеног рока (06.04.2016. године до 10,00 часова). 
    

Начин  преузимања   конкурсне  документације, односно  Интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs); 

Интернет страница наручиоца (www.parlament.rs);    
Непосредно преузимањем на адреси: Kраља Милана 14, канцеларија бр. 36, Београд, сваког   радног 
дана у периоду од 10.00 до 15.00 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 наручулац 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. 

 
Отварање понуда 
Oтварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, Београд, Краља  
Милана 14, и одржаће се  6. априла 2016. године у 12 часова. 
 
 
Понуда мора да садржи:   
1) Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству  како се доказује 
испуњеност услова; 
2) Образац понуде  - попуњен,  потписан  и печатом оверен; 

http://(www.parlament.r/
http://(www.parlament.r/
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3) Образац структуре цене- попуњен,  потписан  и печатом оверен; 
4) Образац трошкова припшреме понуда- попуњен,  потписан  и печатом оверен; 
5) Образац изјаве о независној понуди- попуњен,  потписан  и печатом оверен; 
6) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона- попуњен,  потписан  и печатом 
оверен; 
7) Модел уговора - попуњен,  печатом оверен и потписан; 
8) Образац изјаве о кадровском капацитету- попуњен,  печатом оверен и потписан; 
9) Образац Преглед референтних наручиоца са  потврдом за референце; 
10) Образац изјаве о чувању поверљивих подтака - попуњен,  печатом оверен и потписан; 
11) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у зај едничкој понуди, уколико понуду подноси 
група понуђача. 

12) Овлашћење за заступање, уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде, потписује 
лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 
 
 
Понуда  се  сматра   прихватљивом  ако   испуњава  и   остале  захтеве   и  услове  из   конкурсне 
документације. 

Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова 

припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац VII-3 у конкурсној документацији). 

 
 
Начин попуњавања образаца садржаних у конкурсној документацији 
Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 
Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцима. 
Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом на 
посебно предвиђеном месту.  
Понуђач у понуди навoди: да ли наступа самостално, са подизвођачем или као група понуђача, цену 
без ПДВ-а, цену са ПДВ-ом, рок важења понуде. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи 
тачан број дана, као и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно 
одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-до и слично). У случају да понуђач 
непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
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 –
носиоца посла, који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
Изузетак су Образац изјаве о независној понуди, образац изјава о поштовању обавеза из члана 75. 
став 2.3ЈН), у зависности да ли понуђач наступа самостално, у заједничкој понуди или са 
подизвођачем,  које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе 
понуђача. 
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. 
Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање ових докумената која чине саставни - 
обавезни део (садржину) понуде. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или две партија, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 



16/46 

 
 
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: Народна скупштина Републике Србије, 
Београд, Краља Милана 14.  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова  – Реконструкција система дојаве и гашења пожара у 
објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16, ЈН бр. 6/16 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција система дојаве и гашења пожара у 
објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16, ЈН бр. 6/16 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Реконструкција система дојаве и гашења пожара у 
објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16, ЈН бр. 6/16 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција система дојаве и гашења 
пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16, ЈН бр. 6/16  - 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 (поглавље VII-1), 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 (поглавље, VII-1) 
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. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је 
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да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који  садржи:  

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. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
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. 
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 
достављања привремених односно окончаних ситуација, оверених од стране овлашћеног лица 
наручиоца 
Свака достављена привремена , односно окончана ситуација мора да садржи број и датум 
закљученог уговора о извођењу радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од дана увођења у посао. 
Место извршења радова. Објекат у ул. Краља Милана 14до 16 у Београду. 
 
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок  на изведене радове и испоручену опрему је 2 године. Гарантни рок тече од записничког 

пријема изведених радова.  

За опрему коју уграђује извођач, важи гаранција произвођача опреме. 

Полиса осигурања 

Извођач радова обезбеђује полису за осигурање објекта у монтажи од основних опасности, 

укључујући и осигурање извођача радова од одговорности за штете причињене трећим лицима и 

стварима трећих лица. Под трећим лицима се подразумевају и запослени код Наручиоца. 

 
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. 
 

9.5.Захтеви у погледу квалитета и рекламације на квалитет изведених радова  

Квалитет услуга 

Понуђач гарантујр за квалитет изведених радова, односно да су предметни радови извршени 

стручно, савесно и квалитетно, у уговореним роковима, у складу са важећим прописима и 

стандардима. 

Рекламација на квалитет услуга: 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, понуђач мора 

исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност. 
У цену радова је урачуната је цена материјала, транспорта, монтаже, демонтаже, рачунајући, свих 
радова описаних у спецификацији обрасца понуде и сви пратеће и зависне трошкове које се односе 
на предмет јавне набавке, а које понуђач има у реализацији набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
 

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

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла: 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив и без приговора. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% 
од укупне вредности уговора без пореза, са роком важности који 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података koje понуђачима ставља на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, 
инсталације и друге елементе који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. 

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И 
УКАЗИВАЊЕ НА УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Народна 
скупштина Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, електронске поште на e-mail: 
dpopovic@parlament.rs 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.6/16. 
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 

mailto:dpopovic@parlament.rs
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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. 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено  доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније 7 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,  сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150.Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Садржина потпуног захтева за заштиту права (члан 151.став 1. тач. 1) -7) Закона): 

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. овог закона; 
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7) потпис подносиоца. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права (чл.156 ЗЈН): 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од: 

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

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; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 

(8) које се подноси захтев за заштиту права; 

(9) корисник: буџет Републике Србије; 

(10) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 

(11) потпис овлашћеног лица банке. 

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. 

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); 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементеиз потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво 
уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему 
није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, 
„уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у 
оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из 
Републике Србије . 
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17. 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.  
 
18. ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не 
може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, под условом да је та могућност јасно и 
прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних 
елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној 
документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене 
не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 
документацији. 
Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 
Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке. 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи измену рока за завршетак 
уговорених радова из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали после 
закључења уговора. 
 
19. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Небојша Ђенић, 
телефон број 011-3026-136. 
 
 
 
 
 

VII     ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

VII -1 Образац понуде 
 
VII -2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
 
VII -3 Образац трошкова припреме понуде 
 
VII -4 Образац изјаве о независној понуди 
 
VII -5 Образац изјаве о поштовању обавеза (члан 75. став 2 Закона) 
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VII-1    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
                       Понуда бр ___________________ од __________________ за јавну набавку радова - 
Реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у  
Краља Милана 14 и 16, ЈН број 6/16. 
 
 

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  

Интернет страница јавно доступних доказа 
 

 

 
 
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: 

 

 Интернет страница јавно доступних 
доказа 
 

 

 
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: 

 

 Интернет страница јавно доступних 
доказа 
 

 

 
 
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 – радови: Реконструкција система дојаве и гашења пожара у 

објекту  Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16 
 
 

 
Укупна цена-без ПДВ-а 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок за извођење радова  
(не дужи од 90 дана, од дана увођења у посао) 

___________ дана, од дана увођења у 
посао 
 

 
Рок и начин плаћања 

  
У року до 45 дана од дана достављања 
привремених, односно окончане ситуације 
 

 
Гарантни рок  
(најмање 2 године од дана записничког пријема 
изведених радова) 

 
________ године од дана записничког 
пријема изведених радова 

 
Рок важења понуде  
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

 
_______________дана од дана отварања 
понуда 

 
 
 
 
Датум                                           Понуђач 

    М. П.  
         _________________                                   ______________________________ 
 
 
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 споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII -2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 Понуђач је дужан да попуни све ставке из овог обрасца  
 у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 

 

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

N
o
 Опис опреме и радова 

Јед. 
мере 

Кол- 
ичина 

Једи-
нична 
цена   
без 

ПДВ-а 

 
Једи-
нична 
цена 

 са ПДВ-
ом 

  

 
УКУПНА 

ЦЕНА 
без  

ПДВ-а 

 
УКУПНА 

ЦЕНА 
  са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

  АУТОМАТСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
ПОЖАРА И КОНТРОЛА ЧУВАРСКЕ 
СЛУЖБЕ          

  

1 Набавка, испорука и уградња на зид 
адресибилне противпожарне 
централе са 4 адресибилне петље 
без могућности проширења у 
постојећој кутији, могућност 
прикључења до 126 уређаја по петљи 
, могућност умрежавања са другим 
централама могућност прикључења 
класичног рипитера, LCD, 2 излаза за 
конвенционалне сирене, могућност 
прикључења интерног штампача за 
штампу догађаја, улази за даљиснко 
прикључење команде за утишавање, 
ресет, грешку и евакуацију, 1 релејни 
излаз за случај грешке, 1 релејни 
излаз за случај аларма, метално 
кућиште, могућност смештања 
батерија 12V/17Ah. Централа је типа 
ZETA - PR-AL/4 или екв. ком. 1     

  

2 Набавка, испорука и уградња 
акумулаториске батерија 12V/17Ah, 
типа AKU17AH или екв. ком. 3     

  

3 Набавка, испорука и уградња у 
постојећу адресабилну 
противпожарну централу, картице за 
једну адресибилну петљу, могућност 
рада у петљи или у форми звезде, 
могуће прикључење до126 уређаја по 
петљи са Zeta Alarm Systems 
протоколом, типа GLT Exports Zeta 
Premier AL-PL или екв. ком. 3     
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4 Набавка, испорука и уградња 
релејних модула за прикључење на 
противпожарну централу, повезивање 
са централом путем РС 485, 8 
програмабилних улаза, 8 
програмабилних релејних излаза, 
могућа контрола излаза путем 
графичког софтвара или преко 
умрежених централа, могућност 
прикључења до 31 модула у РС485 
мрежу, типа  GLT Export Zeta A1535 
или екв. ком. 1     

  

5 Набавка, испорука и уградња мрежног 
рипитера за противпожарне централе 
серије Премиер АЛ, веза са цетралом 
остварује се преко једне парице 
путем РС485 (потребна опциона 
мрежна карта PR-AL/NW), надзор 
свих централа које се налазе у мрежи, 
могућност повезивања на централе 
која се налази на удаљеној локацији 
путем TCP-IP коришћењем опционог 
модула TV/IP. типа   Zeta REP-AL/P 
или екв. ком. 1     

  

6 Набавка, испорука и уградња картица 
за умрежавање централа Премиер АЛ 
серије и њихово повезивање на 
графички кориснички софтвар, 
међусобна комуникација кроз РС485 
мрежу, подешавање адресе на свакој 
картици путем ДИП прекидача. типа 
GLT Exports Zeta PR-AL/NW или екв. ком. 1     

  

7 Набавка, испорука и програмирање 
софтвера са графичким приказом 
опреме (у комплету са PC-ем и 
монитором), софтвер типа ZETA, AL-
AM или екв. ком. 1     

  

8 Адресабилни опички детектор дима, 
могућност детектовања честица дима 
од 0.5 до 10µm, приказивање статуса 
елемента посредством двa LED-а. 
типаZETA - FEAOE2000 или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 473     

  

9 Адресабилни термички детектор, 
термодиференцијални детектор, 
могућност детекције повећања 
температуре преко 75º или преласка 
преко 90º, приказивање статуса 
елемента посредством LED-а. типа  
ZETA - FEAHE2000 или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 37     
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10 Адресабилни оптичко - термички 
детектор, комбиновани детектор има 
могућност детектовања честица дима 
од 0.5 до 10µm, са могућношћу 
детекције повећања температуре 
преко 75º или преласка преко 90º, 
приказивање статуса елемента 
посредством LED-а. типа  ZETA - 
FEAOH2000 или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 15     

  

        

11 Универзално подножје за 
адресабилне детекторе. Типа  ZETA -  
FE-CB или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 469     

  

12 Подножје за адресибилни детектор 
пожара, са изолатором, типа  Zeta FE-
IB или екв. 

  

      

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 56     

  

        

13 Адресабилни ручни јављач пожара у 
комплету са подножјем, типа  ZT-
CP3/AD или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 50     

  

        

14 Adresabilni ručni javljač požara, 
vodootporni, , crveno kućište, 
mogućnost ugradne i nadgradne 
montaže, zaštitni poklopac za 
sprečavanje nenamerne aktivacije 
ručnog javljača, signalizacija stanja 
posredstvom LED, adresiranje putem 
DIP prekidača. типа ZT-MCP/AD/WP 
или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 2     

  

15 Паралелни индикатор деловања за 
монтажу на спуштени плафон, типа 
TELETEK, RI 31 или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 36     

  

16 Модул улазно излазни, адресибилни,   
типа GLT Exports Zeta ZIOU или екв. 

        

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 3     

  

17 Телефонски гласовни комуникатор   
типа VD710- PARAVOX, или екв., са 4 
зонска и 2  PGM излаза, дужина 
гласовних порука 4x15 сек, могућност 
унапређења Firmware-а коришћењем 
307USB i WinLoad. Набавка, испорука, 
монтажа, повезивање на кабловску 
инсталацију. ком 1     
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18 Адресибилна сирена, црвене боје, 
адресирање путем ДИП прекидача, 
појединачни или групни радни мод,  
94db/1m, типа GLT Exports Zeta 
ZAMT/R или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 16     

  

        

19 Алармна конвенционална сирена за 
унутрашњу монтажу, 24 V DC,  типа 
Zeta ZMT/8R или екв.         

  

  Набавка, испорука, монтажа, 
повезивање ком. 9     

  

        

20 Ватроотпорна кутије Е90 100x100 
набавка и уградња. ком. 7     

  

21 Инсталациони кабл           

- J-H(St)H 20x2x0,8mm м 300       

- J-H(St)H 2x2x0,8mm м 3,200       

- NHXHX 3x1,5 FE180/E90  м 1,200       

  Набавка, испорука, полагање у цеви 
или по обујмицана.         

  

22 Инсталационе ребрасте цеви (без 
халогених елемената), цеви се полазу 
у спуштени плафон, промера:         

  

- Ø16 м 500       

  Набавка, испорука, полагање           

23 Инсталационе ребрасте цеви, цеви се 
полазу у зид или плафон, промера:                     

  

- Ø32 м 300       

- Ø16 м 1,700       

  Позиција обухвата шлицовање и 
враћање зида у првобитно стање без 
глетовања, набавку, испоруку и 
полагање цеви.         

  

24 Инсталационе глатке цеви без 
халогених елемената, полазу по зид 
или плафону, промера:                

  

- Ø16 м 1,000       

  Набавка, испорука, полагање           

25 Обујмице без халогених елемената за 
глатке цеви, полазу по зид или 
плафону, промера:             

  

- Ø16 ком. 2,000       

  Набавка, испорука, полагање           

26 Набавка, испорука и уградња 
челичних OG обујмице за вођење 
ватроотпорних каблова Е90 ком. 2,700     

  

27 Набавка, испорука, полагање црева 
за вођење каблова, цеви се полазу 
споља обујмицама (обухваћене 
ценом) по зиду и на плочи - сапа - 
пластифицирано црево  FI26-JSH-026 
1" м 100     

  

28 Набавка, испорка и уградња 
аутоматског осигурача 10А у 
постојећи орман напајања ком. 3     
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29 Орман за уградњу на зид димензије 
500x400x200. ком. 3     

  

30 Уградња реглета у постојећим и 
новим орманима за аутоматску дојаву 
пожара ком. 40     

  

31 Извршити ватроотпорну заштиту свих 
каблова ПП дојаве који пролазе из 
једног сектора у други. kg. 20     

  

32 Комплет за надзор обилазака с 
бесконтактним очитавањем података 
(EM ID 125 kHz или сличан формат 
картица) садржи:          

  

- 

бесконтактни читач - палица од 
металне цеви сa гуменим 
површинским омотачем, могућност 
учитавања на удаљеност 3 до 6 цм, 
визуелна и звучна сигнализација 
очитавања, могућност меморисања  
догађаја без спајања на рачунар, 
бесконтактна веза палице на рачунар 
(преко бежичног конвертора који се 
спаја на УСБ порт рачунара), брзина 
преноса догађаја на рачунар: око 30 
догађаја у секунди, софтвар са 
могућношћу креирања графичке мапе 
подручја обилазака, батеријско 
напајање: 3,3 V (једнократна 
литијумска батерија), спремање 
догађаја у флеш меморију. ком. 3     

  

- идентификациони привезак  ком. 10       

- локацијски модул за очитавање 
читача - испорука и монтажа на зид 
на предвиђеним позицијама у објекту ком. 40     

  

33 Демонтажа и развезивање постојећих 
термичких и ручних јављача пожара. 
Транспорт и складиштење 
демонтираних јављача у магацин 
инвеститора. 

пауш
.       

  

34 Демонтажа и развезивање постојећих 
јонизационих јављача пожара. 
Транспорт и складиштење на 
безбедном месту у складу са законом, 
намењену за складиштење и чување 
опреме тих карактеристика 
договорено са инвеститором. 

пауш
.       

  

35 Глетовање зида или плафона. У цену 
су урачунати рад и материјал м² 4,050     

  

36 Кречење припремљеног зида или 
плафона у белу боју, у цену је 
урачунат рад и материјал м² 4,050     

  

37 Завршна мерења, издавање атеста, 
пуштање система у рад, обука 
корисника, израда упуства за 
употребу и испорука у четири 
примерка. 

пауш
. 1     

  

38 Ситан потрошни материјал и 
непредвидјени трошкови. 

пауш
. 1     
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39 Израда пројекта изведеног стања, у 
три примерка у писаној форми и два 
примерка  на CD-u. 

пауш
. 1     

  

   
УКУПНО:         

  

                                                                      

                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                          M.П.     

__________________________________  

 

 
 
Упутство како да се  попуни образац структуре цене 
 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
 
Колона 5.- понуђачи уписују јединичну цену у динарима без ПДВ-а, за извођење радова 
Колона 6. - понуђачи уписују јединичну цену у динарима са ПДВ-ом, за извођење радова 
Колона 7.- понуђачи уписују укупну цену у динарима без ПДВ-а. 
Колона 8.- понуђач уписује укупну цену у динарима са ПДВ-ом 
 
 Напомена:  
 Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
 
 
       ДАТУМ            
         ПОНУЂАЧ 
                                               М.П.                                                    
                 ____________________                                                                
__________________ 
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TEХНИЧКA СПEЦИФИКAЦИJA  
ПОНУЂЕНИХ ЕКВИВАЛЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
Рeдни 
брoj 

Пред. 
(1-39) 

Опис Тражених радова и 
опреме 

Понуђени еквивалент 
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По потреби одштампати још страница и оверити печатом и потписом 

 

 Укoликo пoнуђaч нe нуди oпрeму или мaтeриjaл oд прoизвoђaчa кojи je дeфинисaн стaвкoм 
прeдмeрa - вeћ eквивaлeнт, у тaбeлу уписaти o кoм eквивaлeнту сe рaди, a у прилoгу oвe 
тaбeлe зa свaки пoнуђeни eквивaлeнт, прилoжити лист сa тeхничким пoдaцимa пoнуђeнe 
oпрeмe и oдгoвaрajући сeртификaт или пoтврду o усaглaшeнoсти. 

 Укoликo су стaвкoм прeдмeрa нaвeдeнe дeтaљнe спeцификaциje oпрeмe aли бeз нaвoђeњa 
прoизвoђaчa, у тaбeлу уписaти кojу oпрeму пoнуђaч нуди – o кoм прoизвoђaчу сe рaди, a у 
прилoгу oвe тaбeлe зa пoнуђeни мoдeл, прилoжити лист сa тeхничким пoдaцимa пoнуђeнe 
oпрeмe и oдгoвaрajући сeртификaт или пoтврду o усaглaшeнoсти. 

 
 

Дaтум:                                    Пeчaт:                       Пoтпис oдгoвoрнoг лицa: 
 
 

__________________                                                  ___________________________ 
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VII -3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

 [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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: М.П. Потпис понуђача 
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VII-4  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 
набавк. радова - Реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту НСРС у Краља Милана 14 
и 16, ЈН број 6/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
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 закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VII -5  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  
 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач................................................................................................................. [навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке радова - Реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту 
Народне скупштине републике Србије у Краља Милана 14 и 16, ЈН број 6/16, поштовао је 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. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        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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VIII      МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА – НАРОДНА СКУПШТИНА - СЛУЖБА 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,  са седиштем у Београду, ул. Краља 

Милана 14, ПИБ 100279223, матични број: 07017715, коју заступа 

Светлана Јовановић, помоћник генералног секретара за опште 

послове на основу овлашћења из решења генералног секретара 

Народне скупштине 03 број: 112-1423/15 од 22.05.2015. године (у 

даљем тексту Наручилац), с једне стране 

 

                    И 

_________________________________________________________,       

које заступа директор _______________________________________, 

са седиштем у ____________________________________________,     

ул.____________________________________________,бр.________, 

ПИБ______________________,матични број ____________________ 

(у даљем тексту Извођач радова), с друге стране са 

 

 

 

 

Подизвођачима: (попуњава Извођач радова): 
1.______________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________ 
 

3.______________________________________________________________ 
(назив, седиште, матични број) 
 
 
 
Учесницима у заједничкој понуди: (попуњава Извођач радова) 
1.______________________________________________________________ 
 

2.______________________________________________________________ 
 

3.______________________________________________________________ 
(назив, седиште, матични број) са друге стране. 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012,14/15,68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 6/16, чији је предмет извођење 

радова на реконструкцији система дојаве и гашења пожара у објектима у Краља Милана 14 до 16, у 

Београду, на основу позива и конкурсне докуменатације објављених на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца; 

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ______________________  

која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу 

Уговора и саставни је део Уговора; 

- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ______________________ закључује са 

Извођачем радова Уговор о извођењу радова на реконструкцији система дојаве и гашења пожара у 

објектима у Краља Милана 14 до 16, у Београду; 

- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити 

Подизвођачу ______________________________________________________. 

 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији система дојаве и гашења пожара у 
објектима у Краља Милана 14 и 16, у Београду. 

 

Члан 2. 
 

Укупна уговорена цена износи   _________________ динара , без пореза на додату вредност                                         
(попуњава Наручилац) 
 

У цену радова је урачуната набавка материјала, монтажа демонтажа, транспорт,сви радови 
описани у члану 1. Уговора и други зависни трошкови. 

 

 
Члан 3. 

 
Плаћање ће се извршити у року до 45 дана, од дана достављања привремених односно 

окончане ситуације, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум 

закљученог Уговора о извођењу радова. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 4. 

Извођач радова је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, као средство 
финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у висини од 10% од вредности Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 

приговора и саставни је део Уговора. 

 
Члан 5. 

 
Наручилац може рализовати средства финансијског обезбеђења уколико Извођач радова не 

изврши уговорне обавезе. 
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РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 6. 

 Рок извођења радова је (биће преузето из понуде) од дана увођења у посао. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 7. 
 

           Место извођења радова су објекти Народне скупштине у Београду, Краља Милана бр. 14 до 
16. Радови  ће се изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без 
права на увећану накнаду по основу рада ван радног времена. 

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време 

извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова. 

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и 

узансама за ову врсту посла. 

Наручилац је дужан да Извођачу радова обезбеди несметан приступ објекту и да именује 

надзорни орган и о томе писмено извести Извођача радова. 

 

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 
Члан 8. 

Извођач радова дужан је да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена 
ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће 
користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова. 

 

ГАРАНЦИЈА 
Члан 9. 

 
Гарантни рок за изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од записничког пријема 

изведених радова. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 10. 

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС" 

број 101/2005, 91/15). 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА, ОПРЕМЕ И ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 
Члан 11. 

Извођач радова се обавезује да на дан потписивања уговора достави  оригинал полису за 
осигурање објеката у монтажи од основних опасности, укључујући и осигурање извођача радова од  
одговорности за штете причињене на трећим лицима и стварима трећих лица. Под трећим лицима се 
подразумевају и запослени код Наручиоца.  

Полисом морају бити обухваћени сви радови, материјал и опрема предвиђени овим угoвором 
од основних опасности на суму осигурања која је једнака предрачунској вредности радова без пореза 
и без учешћа  Oсигураникa у штети, са назначењем да се Oсигураником сматра Наручилац. 

Осигурање од одговорности према трећим лицима мора да гласи на суму  од 50%  
предрачунске вредности радова, такође без учешћа  Oсигураникa у штети.  
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 
Члан 12. 

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се 
односи на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у 
безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 
Члан 13. 

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, Извођач 

радова мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о 

рекламацији. 

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 
Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 

 
Члан 16. 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну 

страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог 

обавештења о раскиду Уговора. 

 
Члан 17. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају 
надлежност Привредног суда у Београду. 

 
Члан 18. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка. 

 

 

       ИЗВОЂАЧ РАДОВА                За НАРУЧИОЦА 

М.П.                     Помоћник генералног секретара 

_______________________                                                    ____________________________                                                  

                                                                                                Светлана Јовановић 

 
 

 Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, реализоваће се  средство 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

 Изјављујем,  под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу, да располажемо са 

кадровским капацитетом који је потребан за обављање радова  - Реконструкције система дојаве и 

гашења пожара у објектима у Краља Милана 14 до 16, у Београду и то: 

 
Кадровски капацитет 

 

Ред. 
бр. 

Име и презиме запослених инжењера са 
лиценцама Инжењерске Коморе Србије 

Лиценца  

1 2 3 

1.  (353 и 453) 
 

2.  (353 и 453) 
  

Ред. 
бр. 

Име и презиме запослених инжењера са 
лиценцама Инжењерске Коморе Србије 

Лиценца  

1 2 3 

1.  (330 и 430) 
 

2.  (330 и 430) 
  

Ред. 
бр. 

Име и презиме запослених инжењера са 
лиценцама Министарства унутрашњих 

послова, машинске или грађевинске струке 
Лиценца  

1 2 3 

1.  (Б-1) 
 

2.  (Б-1) 
  

Ред. 
бр. 

Име и презиме запослених инжењера са 
лиценцама Министарства унутрашњих 

послова, електротехничке  струке 
Лиценца  

1 2 3 

1.  (Б-1) 
 

2.  (Б-1) 
  

Ред. 
бр. 

Име и презиме запослених инжењера са 
лиценцама Министарства унутрашњих 

послова 
Лиценца  

1 2 3 

1.  (Б-2) 
 

2.  (Б-2) 
  



42/46 

  

Ред. 
бр. 

 
Име и презиме запослених сервисера 

са издатим уверењима  Министарства унутрашњих послова  

о положеном стручном испиту из области заштите од пожара  
 

1 2 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
  

 

 

 

Напомена: Уписати у табеле потребне податке 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

 

 

_________________________________      

 
   
 
Напомена: Изјаву понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да  испуњава 
довољан кадровски капацитет.  
Уколико понуђач подноси понуду за две партије потребно је образац копирати. 
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                   X  ОБРАЗАЦ   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 
 

 
У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном наручиоцу, датуму закључења 
уговора као и податак о износу – вредности уговора. 

 
 

 

Ред. 

број 

Предмет набавке – 

врста и назив радова 

Износ – 

вредност уговора 

Датум 

уговора 

Референтни наручилац 

 

1. 

   

 

 
 

 

2. 

   

 

 
 

 

3. 

   

 

 
 

 

4. 

    

 

5. 

   

 

 
 

 

                                                                          У К У П Н О: 

 

 
 
Уз Образац - Референтна листа, понуђач је дужан да приложи оверене потврде –наручилаца да је 

понуђач у предходних пет година пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу ЈН, 

успешно извршио предметне радове у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без износа 

ПДВ-а. 

 
 
Напомена: У случају више података, образац копирати. 
                     
 
 
Место и датум: ________________                           Потпис овлашћеног  лица понуђача 
         
_______________________________                             _________________________________           
                                                 
                                                                М.П. 
 

Напомена: 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-носиоца посла, који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац. 
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XI  ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ 
 
 
 

НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

 
  У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама   достављам  
                                                     

 
                                                            П О Т В Р Д У 
 
 
којом потврђује да је понуђач_________________________________________________ 
                                                           (назив и седиште понуђача) 
 
у претходне пет  година (2011-2015.)  пре објављивања  Позива за подношење понуда  на Порталу 
јавних набавки, Наручиоцу успешно и без кашњења  извео радове на реконструкцији система дојаве 
и гашења пожара,   у   укупној   вредности   од од ___________________ динара без ПДВ-а ( словима:  
______________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Број уговора ( или рачуна – отпремнице)_______________________________________ 
Датум уговора ( или рачуна – отпремнице)_____________________________________ 
 
Потвда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 6/16, чији је предмет 
извођење радова на реконструкцији система дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине 
Републике Србије у Краља Милана 14 до 16, у Београду и у друге сврхе се не може користити. 
 
Понуђач одговара за аутентичност референци. 
 
Напомена: У случају више података, образац копирати.           
 
 
 
У _______________________                                          Законски заступник       
                                                                  
 
дана ___________________                                        _____________________ 
       
 
                                                                               М.П. 
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XII   И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив) 
 
 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам 

стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, 

чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у 

безбедносном смислу. 

Лице које је примило податке одређенекао поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на 

степен те поверљивости. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П 

                              _________________________________ 
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XIII    З А П И С Н И К 
 

о извршеном обиласку локацијe, за јавну набавку радова, ЈН бр. 6/16  
 

 

Реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у 

Краља Милана 14 и16 

 
 

Поводом писаног захтева за обилазак локацијe и увид у техничку документацију , а у вези са 

припремањем понуде у поступку, ЈН бр.6/16, за коју је јавни позив објављен  _____________  године 

на Порталу Управе за јавне набавке, Порталу Службених гласила Репубулике Србије и база прописа 

и интернет страници наручиоца, обилазак локације извршио је: 

 
 

1. _________________________________________________________________ 

 
2. _________________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________________ 

 

 

овлашћено лице за обилазак локације  _____________________ 

 
 
 

Дана ____. ____.2016. године 
 
 
 
  Овлашћено лице Понуђача    Лице за контакт Наручиоца 
 
 
           _________________________                  ___________________________          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


