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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 у даљем тексту: Правилник), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке ЈНМВ бр. 05/16 заведену под бројем 01/1-1673/1 од 

дана 14.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 

05/16 заведену под бројем 01/1-1674/1 од 14.06.2016. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Детекција и сигнализација пожара (ОЗНАКА 

31625200-5) 

 

ЈНМВ бр. 05/16 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

„Суботица-транс“ Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84. 24000, Суботица 

Интернет страница: www.sutrans.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке  ЈНМВ бр. 05/16 су добра, конкретно набавка Детекције и 

сигнализације пожара (ОЗНАКА:31625200-5, назив: Алармни системи за дојаву пожара)  

 

1.4.  Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈНМВ бр. 05/16 се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци са најповољнијим понуђачем. 

 

1.5. Контакт:  
Лице за контакт: Јасна Рајчић 

Е - маил адреса : jasna.rajcic@sutrans.rs  

Тел: +381/24-547-777 

Фаx: +381/24-548-304 

 

1.6.  Партије: 

 Ова јавна набавка ЈНМВ бр. 05/16 није обликована по партијама. 

 

 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

2.1. Предмет јавне набавке је набавка добара, опреме за Детекцију и сигнализацију 

пожара са монтажом (ознака : 31625200-5) 

2.2. Сви заинтересовани понуђачи у обавези су да на лицу места код наручиоца остваре 

увид у ситуацију која је на објекту и да преузму пројекат 5-ПРОЈЕКАТ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (Пројекат система 

аутоматске дојаве пожара). Предмет набавке је детаљно описан у пројектној 

документацији. Наручилац путем ове јавне набавке жели да оконча прву фазу 

наведеног пројекта.  

2.3. Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у свему у складу са пројектном 

документацијом, коју преузму од наручиоца.  
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2.4. Прва фаза детекције и сигнализације пожара садржи ледећа добра и радове:  

БР. НАЗИВ: Количи

на и 

једини

ца 

мере: 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

 

 Фаза 1 – (просторије – 

47,48,49,50,51,52,63,64,6

5,74)  

  

1.  Централа (позиција 

1.001 у пројекту) 

1 

комплет 

Испорука и монтажа аналогне адресибилне 

противпожарне централе типа КФП-АФ4 са 4 петље, 

„Килсен“ или одговарјуће која се састоји од: 

 Адресибилна централа КФП-АФ2 или одговарајуће 

са две петље - 1 ком 

 Додатни модул за још две петље КФП-А-ЛБ или 

одговарајуће – 1 ком 

 Излазни модул типа КАЛ-734Ц (са 4 релејна 

излаза)- 1 ком 

 ГСМ картица- 1 ком- обезбеђује наручилац 

 Телефонска картица за слање говорних порука (за 

даљински пренос сигнала аларма телефонским 

путем)- 1 ком- обезбеђује наручилац 

 Картица за емитованје говорних порука (преко 

разгласа-ел . инсталације озвучења) – 1 ком 

 Исправљачки модул за напајање централе и њених 

елементата; напон напајања 230 VAC, 50 Hz 

(јединица за напајање слична типу PM833-230/24V, 

3A)- 1 kom 

 Резервно напајање за 72 часовни непрекидни рад у 

случају нестанка 2*12V/38Ah са додатним 

кућиштем димензије (Ш*В*Д) 450*640*185мм- 1 

ком 

 Разводни орман од полиестера, са вратима и бравом, 

за монтажу на зид- 1 ком 

 Комплет рад и материјал све у фабричком 

кућишту. Обрачун се врши по комплету. Коначан 

обрачун се врши према стварно изведеним 

количинама.  

 ОПРЕМА ЗА 

ДЕТЕКЦИЈУ И 

СИГНАЛИЗАЦИЈУ 

ПОЖАРА 

  

2.  Аналогни адресибилни 

оптички јављач пожара 

(позиција 1.002 у 

пројекту) 

22 

компл.  

Испорука, монтажа и увезивање аналогног адресибилног 

оптичког детектора (јављача) пожара са две сигналне 

лампице за индикацију стања, механизмом за затварање 

детектора у подножје и заменљивом оптичком комором, 

тип KL-731A (заједно са подноћјем KZ700 и адаптером за 

OG  монтажу S-700) произвођача Килсен или 

одговарајуће. 
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Комплет рад и материјал.  

3.  Одстојни носач за 

јављаче (позиција 1.003 

у пројекту) 

 

9 

компл. 

Испорука и уградња одстојног носача за јављаче. Носач 

се израђује од прохромског лима дебљине 2мм. ВИсина 

одстојног носача је 15-30 цм (у свему према детаљу). 

Комплет рад и материјал са вијцима и прибором за 

монтажу. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун 

се врши према стварно изведеним количинама. 

4.  Паралелни индикатор ( 

позиција 1.004 у 

пројекту) 

 

9 

компл.  

Испорука и уградња паралелног иникатора, IP02 изведбе, 

тип PA25/3L, произвођача Килсен или одговарајуће. 

МОнтира се на спуштен палфон или на зид изнад врата. 

(повезује са детектором пожара проводником типа 

JH(St)H 1*2*0,8мм). Комплет рад и материјал. 

 ОПРЕМА (СИСТЕМ 

ЗА ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА У 

„СЕРВЕР“СОБИ 

  

5.  Систем за гашење 

пожара (позиција 1.005 у 

пројекту) 

1 

компл.  

Испорука и уграда система за гашење пожара, која се 

састоји од: 

 Адресибилни контролни модул за систем гашења 

пожара, тип KAL-426C, произвођача Килсен или 

одговарајуће; 

 АККУ батерија 6Ah; 

 Напојна јединица 230Vac/24Vd; 

 Контролни модул, батерија и напојна јединица се 

смештају у разводни орман од ојачаног 

полиестера, IP55 изведбе. Комплет рад и 

материјал (са разводним орманом за смештај 

наведене опреме). Обрачун се врши по комплету. 

Коначан обрачун се врши према стварно 

изведеним количинама.  

6.  Аналогни 

конвенционални ручни 

јављач (позиција 1.006 у 

пројекту) 

7. 1 ком Испорука, монтажа и увезивање аналогног 

конвенционалног ручног јављача, тип KAL-450 (заједно 

са кућиштем DM 787 црвене боје, резервним стаклом DM 

715, заштитним поклопцем DM782), IP 20, Произвођача 

Килсен или одговрарајуће. Комплт рад и материјал.  

 

8.  Аналогни 

конвенционални ручни 

јављач (позиција 1.007 у 

пројекту) 

9. 1 ком Испорука, монтажа и увезивање аналогног 

конвенционалног ручног јављача, тип KAL-450 (заједно 

са кућиштем DM 787 плаве боје, резервним стаклом DM 

715, заштитним поклопцем DM782), IP 20, Произвођача 

Килсен или одговрарајуће. Комплт рад и материјал.  

 

10.  Упозоравајући светлосни 

панел (позиција 1.008 у 

пројекту) 

1 ком. Испорука, монтажа и увезивање упозоравајућег 

светлосног панела са натписом “ПОЖАР- СЕРВЕР 

СОБА“, IP 20 изведбе. Монтира се на зид на висини h= 

(2,3-2,8)m (тако да буде видљив). Комплет рад и 

материјал.  

11.   Апарат за гашење 

пожара са електронском 

2 пауш. Испорука и монтажа апарата за гашење пожара са 

електронском сојавом и ручним активирањем. Монтира 
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дојавом (позиција 1.009 

у пројекту)  

се на плафон. Комплет рад и материјал. Коначан обрачун 

се врши према стварно изведеним количинама.  

 РЕГАЛИ, ЦЕВИ И 

КАБЛОВИ ЗА 

ДЕТЕКЦИЈУ И 

СИГНАЛИЗАЦИЈУ 

ПОЖАРА 

  

 Носачи каблова 

(позиција 1.010 у 

пројекту) 

 Испорука и монтажа носача каблова са поклопцем 

изидним и стропним носачима на сваких 1метара.  

12.  PNK 50 5 м PNK 50, челични-перфорирани поцинковани-

пластифицирани регали са поклопцем и коленима 

(кривинама), спојницама и типским габриччким 

носачима на сваких 0,5 м, са челичним типлама, вијцима 

и везицама за фиксирање каблова – ЕЛБА или ЕЛВОД 

или одговарајуће, обрачун се врши по дужном метру; 

Коначан обрачун се врши према стварно изведеним 

количинама.  

13.  Машински и браварски 

рад и материјал за 

качење и вешање 

кабловских регала 

1 ком Неопходни машински и браварски рад и материјал за 

качење и вешање кабловских регала (челична навојна 

шипка Ø 10мм, навртке, подлошке, пљоснати челични 

профили и сл). Носачи се монтирану на сваких 1-1,5 м. 

Комплет рад и материјал. Коначан обрачун се врши 

према стварно изведеним количинама.  

 Испорука и монтажа 

челичних ватроотпорних 

обујмица (позиција 1.011 

у пројекту) 

 Испорука и монтажа челичних ватроотпорних обујмица и 

одстојних кабловских носача-шелни, произвођача „OBO 

Betterman“ или одговарајуће следећих типова:  

14.  Ватроотпорни одстојни 

носач 

25 м 732 (6-30) GTP, OBO; ватроотпорни одстојни носач за 

проводнике пречника 5,20мм. Комплет рад и материјал, 

челичне типле Ø6-8мм и вијци за фиксирење у бетон. 

Обрачун се врши по комплету. 

15.  Машински и браварски 

рад и материјал за 

качење и вешање 

кабловских регала 

1 

компл. 

Неопходни машински и браварски рад и материјал за 

качење и вешање кабловских регала (челична навојна 

шипка Ø 10мм, навртке, подлошке, пљоснати челични 

профили, челичне типле-анкери и сл.). Носачи се 

монтирану на сваких 1-1,5 м. Комплет рад и материјал. 

Коначан обрачун се врши према стварно изведеним 

количинама. 

 Испорука и монтажа 

носача каблова 

саоклопцем и зидним и 

стропним носачима на 

сваких 1м. (позиција 

1,012  у пројекту) 

  

16.  Безхалогене ПВЦ 

гибљиве цеви Ø 13,5-

16мм или слично.  

30 м  

17.  Безхалогене ПВЦ 10 м  
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гибљиве цеви Ø23-36мм 

или сл. 

18.  Безхалогене кабловске 

каналице ПВЦ ПКЛ 

12х12мм-16х16мм 

95 м  

19.  Безхалогене кабловске 

каналице ПВЦ ПКЛ 

20х20мм-40х40мм 

15 м  

20.  Безхалогене разводне 

кутије 80х80мм и 

100х100мм ОГ са 6 

увода. Обрачун се врши 

по комаду. 

5 

компл. 

 

21.  Ситан везни и монтажни 

материјал (вијци, 

челичне типле, обујмице, 

шелне и сл.). Обрачун се 

врши по комплету.  

1 

компл. 

 

22.  Испорука материјала и 

израда прикључног 

места за адресибилне 

детекторе пожара и 

ручне јављаче (позиција 

1.013 у пројекту) 

22 

компл.  

Испорука материјала и израда прикључног места за 

адресибилне детекторе пожара и ручне јављаче, 

безхалогеним проводницима типа JH8St)H 2х2х0,8мм, 

просечне дужине 7м, полаганим делом у спуштеном 

плафону (увучени у безхалогене гибљиве цеви) и делом 

по плафону и зиду у безхалогеним ПВЦ ПКЛ кабловским 

каналицама и ПВЦ цевима. Комплет 

23.  Испорука материјала и 

израда прикључног 

места за повезивање 

елемената система за 

гашење пожара 

(позиција 1.014 у 

пројекту)  

5 

компл. 

Испорука материјала и израда прикључног места за 

повезивање елемената система за гашење пожара, 

безхалогеним водовима са побољшаним особинама и 

изолационом функционалношћу у условима пожара типа 

JH8St)H FE180/E90 2x20x0,8мм, просечне дужине 8м, 

полагани по зиду и плафону на челичним одстојним 

носачима. Комплет рад и материјал.  

24.  Испорука материјала и 

израда везе између 

јављача (позиција 1.015 

у пројекту) 

9 

компл.  

Испорука материјала и израда везе између јављача у 

спуштеном плафону и паралелних индикатора 

безхалогеним водовима типа JH(St)H 1x2x0,8мм, 

просечне дужине 5м, увученим у гибљиве цеви, 

полаганих у ПНК регалима и безхалогеним ПВЦ ПКЛ 

каналицама. Комплет рад и материјал. Обрачун се врши 

по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно 

изведеним количинама.  

 Испорука и полагање 

следећих водова за 

инсталацију детекције и 

сигнализације пожара 

(позиција 1,016 у 

пројекту) 

 (водови се полажу у кабловцким тегалима, безхалогеним 

ПВЦ ПКЛ каналицама, на кабловским обујмицама, у 

спуштеном плафону увучени у безхалогене гибљиве 

цеви) 

25.  NHXHX FE 180/E90 

3X1,5mm2 

30 м  

26.  NHXHX FE 180/E90 5 м  
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3X2,5mm2 

27.  F/UTP ABClan kat 6e 

4x2x0,6 mm 

5 м  

28.  JH(St)H FE180/E90 

2x2x0,8mm 

5 м  

29.  JH(St)H 4x2x0,8mm 10 м  

30.  JH(St)H 2x2x0,8mm 10 м  

 ОСТАЛО:   

 Испорука и уградња у 

пост. RО следеће 

електроинсталациона 

опрема произвођача 

„Schneider Electric“ или 

одговарајуће (позиција 

1.017 у пројекту) 

  

31.  Једнополни аутоматски 

осигурач 6-10А, (тип B) 

6кА 

1 ком  

32.  Ситан везни рад и 

материјал  

1 

компл. 

 (пертинакс плоче дебљине 5мм, заштитне маске, таблица 

са натписом „OPASNO PO ŽIVOT“, натписне плочице, 

DN (euro) шине, пластичне каналице за каблове, редне 

стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне Cu сабирнице, 

каблови за шемирање и сл.). 

33.  Комплет рад и материјал 

(ОРМАН +ОПРЕМА, са 

атестом) 

3 

компл.  

 

34.  Испитивање свостава 

електичне инсталације 

(позиција 1.018 у 

пројекту) 

1 пауш. Испитивање свостава електичне инсталације детекције и 

сигнализације пожара о чему се издаје оверен извештај 

од стране овлашћене, акредитоване организације.  

35.  Евентуални 

непредвидиви радови 

(позиција 1.019 у 

пројекту) 

1 пауш. Евентуални непредвидиви радови који могу проистећи 

код бушења и пробијања зидова за пролаз водова и 

канала. Ови радови се обрачунавају на основу стварних 

потреба уз увид инвеститора (оштећење постојећих 

инсталација). Комплет рад и материјал.  

36.  Увезивање сигналне 

централе (позиција 1.020 

у пројекту) 

1 пауш. Увезивање сигналне централе дојаве пожара и јављача и 
адресирање јављача од стране овлашћеног сервиса, са 
пуштањем у погон и отклањањем евентуалних 
недостатака, са давањем записника о функционалном 
испитивању.  

37.  Ситни неспецифирани 

рад и материјал. 

(позиција 1,021 у 

пројекту) 

1 пауш.   
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ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

 Добра  која се испоручују у овој јавној набавци морају бити нова а не обновљена 

или половна. 

 Рок испоруке  и монтаже предметних добара не може бити дужи од 40 дана, од дана 

потписивања уговора.  

 Сва роба се испоручује заједно са монтажом.  

 Коначан обрачун ће се вршити према стварно уграћеним количинама. 

 Наручилац ће обезбедити надзорни орган у свему у складу са пројектном 

документацијом. 

 Поред надзорног одргана наручилац именује Александра Поповића као интерни 

надзорни орган задужен за праћење реализације уговора о јавној набавци који се 

додељује у предметном поступку јавне набавке.  

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона); 

5) Да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa 

понудe (чл. 75. ст. 2. Закона); 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

)- Образац бр.6а  

3.3. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки 

понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) 

до 4) Закона и чл.75 став 2 – Образац бр. 6  
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3.4 . Додатни услови из чл. 76. Закона 

1) ДА ПОСЕДУЈЕ НЕОПХОДАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ОДНОСНО ДА 

ПОНУЂАЧ ПРЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ПРЕУЗМЕ НЕОПХОДНУ 

ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД НАРУЧИОЦА (ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА) И ОСТВАРИ УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА КОД 

НАРУЧИОЦА 

ДОКАЗ: 

- Приложити изјаву понуђача дату на свом меморандуму под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу о  мин. 1 (једном) запосленом или радно ангажованом  

раднику инжењеру са лиценцом бр. 750 или 850 или 450 са наведеним именом 

инжењера,  

Напомена: 

Oбавеза је Понуђача да пре достављања понуде изврше обилазак локација Наручиоца и 

остваре увид на лицу места где се опрема монтира као и да преузму неопходну техничк 

документацију (пројекат). Понуђач је у обавези да најави долазак наручиоцу, у року од 

најмање 2 радна дана пре дана планираног обиласка локација (од 9 до 11 часовава 

радним данима). Обилазак локације и преузимање техничке документације се може 

вршити најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Најава се врши на e-

mail: jasna.rajcic@sutrans.rs  Понуђач је дужан да изда пуномоћје за особу која ће 

испред Понуђача извршити  увид и преузимање техничке документације, које се 

предаје наручиоцу приликом обиласка локација. 

2) ДА ПОСЕДУЈЕ НЕОПХОДАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ОДНОСНО ДА 

ПОСЕДУЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ РАДНИКА  ИНЖЕЊЕРА 

КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ БР. 750 или 850 или 450:  

      ДОКАЗ: 

- Приложити изјаву понуђача дату на свом меморандуму под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу о  мин. 1 (једном) запосленом или радно ангажованом  

раднику инжењеру са лиценцом бр. 750 или 850 или 450 са наведеним именом 

инжењера,  

- фотокопију М обрасца за наведеног запосленог инжењера,  

-  уговор о раду или радном ангажовању и 

- фотокопија лиценце бр. 750 или 850 или 450 са потврдом о важењу лиценце 

издатом од Инжењерске коморе Србије. 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.6), којом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
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учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац бр.6а), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом. 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа ако у својој понуди наведе интернет линк на коме се исти 

могу пронаћи јавно. 

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. 

 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА КРИТЕРИЈУМ 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. Понуда у којој је најнижа цена добија прво место, понуда у 

којој је друга најнижа цена добија друго место и тако редом за све понуде.  

 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико две 

или више понуда имају исти гарантни рок, као најповољјнија биће изабрана понуда 

оног понуђача која има дужи рок важења понуде. 
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5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Конкурсна документација садржи следеће обрасце који се достављају уз понуду: 

1. Образац бр. 1 - Образац понуде  

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

3. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде 

4. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 

6. Образац  бр. 6 - Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. закона у 

поступку јавне набавке  

7. Образац бр. 6а - Образац изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона 

у поступку јавне набавке 

8. Образац бр. 7 - Потврда о увиду на лицу места код наручиоца 
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Образац бр.1 

 

 

 ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
Понуда за јавну набавку мале вредности- Детекција и сигнализација пожара ЈНМВ бр. 

05/16 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ  

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1) 

Пословно име:  

 

 

 

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) 

 

Пословно име: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 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 ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ 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 из групе понуђача. 
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок важења понуде (минимум је 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок испоруке са монтажом (максимум 40 дана од 

увођења у посао) 

 

Гарантни период (минимум је 1 година)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    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 да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ бр. 05/16 17/ 40 

  

 

Образац бр. 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Б

р.  

Назив:  Количи

на: 

Једин

ична 

цена 

без 

ПДВ-а 

 

Јединич

на цена 

са 

ПДВ-ом 

 

Укупна 

цена за 

количи

ну без 

ПДВ-а 

(3х4) 

Производ који се нуди 

(Назив произвођача и 

производа) 

 Фаза 1 – (просторије – 

47,48,49,50,51,52,63,64,65,7

4) 

     

1.  Централа (позиција 1.001 у 

пројекту) 

1 

компл. 

    

 ОПРЕМА ЗА 

ДЕТЕКЦИЈУ И 

СИГНАЛИЗАЦИЈУ 

ПОЖАРА 

     

2.  Аналогни адресибилни 

оптички јављач пожара 

(позиција 1.002 у пројекту) 

22 

компл.  

    

3.  Одстојни носач за јављаче 

(позиција 1.003 у пројекту) 

 

9 

компл. 

    

4.  Паралелни индикатор 

(позиција 1.004 у пројекту) 

 

9 

компл.  

    

 ОПРЕМА (СИСТЕМ ЗА 

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У 

„СЕРВЕР“СОБИ 

     

5.  Систем за гашење пожара 

(позиција 1.005 у пројекту) 

1 

компл.  

    

6.  Аналогни конвенционални 

ручни јављач (позиција 

1.006 у пројекту) 

1 ком     

7.  Аналогни конвенционални 

ручни јављач (позиција 

1.007 у пројекту) 

1 ком     

8.  Упозоравајући светлосни 

панел (позиција 1.008 у 

пројекту) 

1 ком.     

9.   Апарат за гашење пожара 

са електронском дојавом 

(позиција 1.009 у пројекту)  

2 пауш.     

 РЕГАЛИ, ЦЕВИ И      
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КАБЛОВИ ЗА 

ДЕТЕКЦИЈУ И 

СИГНАЛИЗАЦИЈУ 

ПОЖАРА 
10.  Носачи каблова (позиција 

1.010 у пројекту): 

PNK 50 

5 м     

11.  Машински и браварски рад 

и материјал за качење и 

вешање кабловских регала 

1 

компл. 

    

12.  Испорука и монтажа 

челичних ватроотпорних 

обујмица (позиција 1.011 у 

пројекту): 

Ватроотпорни одстојни 

носач 

25 м     

13.  Машински и браварски рад 

и материјал за качење и 

вешање кабловских регала 

1 

компл. 

    

14.  Испорука и монтажа 

носача каблова са 

поклопцем и зидним и 

стропним носачима на 

сваких 1м. (позиција 1.012 у 

пројекту): 

Безхалогене ПВЦ гибљиве 

цеви Ø 13,5-16мм или 

слично.  

30 м     

15.  Безхалогене ПВЦ гибљиве 

цеви Ø23-36мм или сл. 

10 м     

16.  Безхалогене кабловске 

каналице ПВЦ ПКЛ 

12х12мм-16х16мм 

95 м     

17.  Безхалогене кабловске 

каналице ПВЦ ПКЛ 

20х20мм-40х40мм 

15 м     

18.  Безхалогене разводне 

кутије 80х80мм и 

100х100мм ОГ са 6 увода. 

Обрачун се врши по комаду. 

5 

компл. 

    

19.  Ситан везни и монтажни 

материјал (вијци, челичне 

типле, обујмице, шелне и 

сл.). Обрачун се врши по 

комплету.  

1 

компл. 

    

20.  Испорука материјала и 

израда прикључног места за 

адресибилне детекторе 

пожара и ручне јављаче 

22 

компл.  

    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ бр. 05/16 19/ 40 

  

 

(позиција 1.013 у пројекту) 
21.  Испорука материјала и 

израда прикључног места за 

повезивање елемената 

система за гашење пожара 

(позиција 1.014 у пројекту)  

5 

компл. 

    

22.  Испорука материјала и 

израда везе између јављача 

(позиција 1.015 у пројекту) 

9 

компл.  

    

23.  Испорука и полагање 

следећих водова за 

инсталацију детекције и 

сигнализације пожара 

(позиција 1,016 у пројекту): 

NHXHX FE 180/E90 

3X1,5mm2 

30 м     

24.  NHXHX FE 180/E90 

3X2,5mm2 

 

5 м     

25.  F/UTP ABClan kat 6e 

4x2x0,6 mm 

 

5 м     

26.  JH(St)H FE180/E90 

2x2x0,8mm 

 

5 м     

27.  JH(St)H 4x2x0,8mm 

 

 

10 м     

28.  JH(St)H 2x2x0,8mm 

 

 

10 м     

 ОСТАЛО:      

       

29.  Испорука и уградња у пост. 

RО следеће 

електроинсталациона 

опрема произвођача 

„Schneider Electric“ или 

одговарајуће (позиција 

1.017 у пројекту): 

Једнополни аутоматски 

осигурач 6-10А, (тип B) 

6кА 

1 ком     

30.  Ситан везни рад и  

материјал  

 

1 

компл. 

    

31.  Комплет рад и материјал 

(ОРМАН +ОПРЕМА, са 

атестом) 

3 

компл.  
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32.  Испитивање свостава 

електичне инсталације 

(позиција 1.018 у пројекту) 

1 пауш.     

33.  Евентуални непредвидиви 

радови (позиција 1.019 у 

пројекту) 

1 пауш.     

34.  Увезивање сигналне 

централе (позиција 1.020 у 

пројекту) 

1 пауш.     

35.  Ситни неспецифирани рад 

и материјал. (позиција 1.021 

у пројекту) 

1 пауш.      

 УКУПНА ЦЕНА Укупна цена понуде без 

ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Понуђач треба да попуни образац понуде и структуре цене на следећи начин: 

 У колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а ; 

 У колону 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

 У колону 6. уписати укупну цену за количине без ПДВ-а; 

 У колону 7. уписати произвођача или каталошку ознаку производа који се нуди; 

 У ред укупна цена уписати збир свих укупних цена из колоне 6. без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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Образац бр. 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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Образац бр. 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 набавке ЈНМВ бр. 05/16 Детекција и сигнализација пожара (ОЗНАКА 

31625200-5) 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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Образац бр. 5 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Продавца 

________________________________ дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ________________________________ (назив понуђача) у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ бр. 05/16 Детекција и сигнализација пожара (ОЗНАКА 

31625200-5), је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

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

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Продавац: 

 

____________________            ________________________ 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 6 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке добара  ЈНМВ бр. 05/16, испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

регистар; 

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

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

 

 

Место:_____________                                                            Потпис понуђача: 

 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________           

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Образац бр.6а 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

     

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара  ЈНМВ бр. 05/16, испуњава све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то:  

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

одговарајући регистар; 

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

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Образац бр. 7 

 

ПОТВРДА О ОСТВАРЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА КОД  

НАРУЧИОЦА И ПРЕУЗИМАЊУ ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Овом потврдом се потврђује да је понуђач ___________________________ остварио 

увид у ситуацију на терену и том приликом је преузео техничку документацију 

(пројекат) за јавну набавку ЈНМВ бр. 05/16, конкретно набавка Детекције и 

сигнализације пожара (ОЗНАКА:31625200-5, назив: Алармни системи за дојаву пожара)  

 

 

У Суботици  За Наручиоца: 

Дана______________ М.П.                                       

________________ 

 

 

За понуђача: 

 

Датум:                  М.П.         Потпис 

понуђача: 

 

_____________________                

______________________ 

 

 

Напомена: 

Oбавеза је Понуђача да пре достављања понуде изврше обилазак локација Наручиоца и 

остваре увид на лицу места где се опрема монтира као и да преузму неопходну техничк 

документацију (пројекат). Понуђач је у обавези да најави долазак наручиоцу, у року од 

најмање 2 радна дана пре дана планираног обиласка локација (од 9 до 11 часовава 

радним данима). Обилазак локације и преузимање техничке документације се може 

вршити најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Најава се врши на e-

mail: jasna.rajcic@sutrans.rs  Понуђач је дужан да изда пуномоћје за особу која ће 

испред Понуђача извршити  увид и преузимање техничке документације, које се 

предаје наручиоцу приликом обиласка локација. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

 

Број:  

Дана:  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – 

Детекција и сигнализација пожара 

на адреси Суботица, Сегедински пут број 84 

број ЈНМВ 05/16 

 

закључен дана ____________. године између: 

 

Јавног предузећа за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, 

шифра делатности: 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица, које заступа директор предузећа 

Александар Алексић, дипл.економиста, са једне стране као Наручилац у спроведеној 

јавној набавци  ЈНМВ  бр.  05/16  у даљем тексту: Наручилац/ и 

 

_________________________ (пословно име), ________________________ (адреса) 

матични број: _____________, ПИБ: __________, број Т.Р.: ______________________ 

код ______________________________,  које заступа __________________________, 

 са друге стране као Понуђач у спроведеној јавној набавци  ЈНМВ бр. 05/16 /у 

даљем тексту: Извођач/, а у свему према следећем: 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

    (остали понуђачи из групе понуђача)   (назив подизвођача) 
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Члан 1. 

Предмет овог Уговора је испорука и монтажа (уградња) нових, а не обновљених или 

половних добара - Детекција и сигнализација пожара, а све у складу са спецификацијом 

наведеном у Обрасцу бр. 2, пројектном документацијом, спроведеним поступком јавне 

набавке мале вредности  ЈНМВ бр. 05/16, другим важећим прописима, техничким 

нормативима и обавезним стандардима који важе за предмет овог Уговора. 

Понуда Извођача (Образац бр. 1) и Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни (Образац бр. 2) налазе се у прилогу Уговора и саставни су део истог. 

Члан 2. 

Извођач се обавезује да испоруку и монтажу (уградњу) добара – Детекција и 

сигнализација пожара о свом трошку изврши ф-цо седиште Наручиоца, Сегедински пут 

бр. 84, у складу са преузетом пројектном документацијом од Наручиоца, у року од 

_____________________ дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао. 

Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника. 

Извођач је дужан да обавести Наручиоца о окончању монтаже (уградње)  уписивањем у 

грађевински дневник. По окончању монтаже (уградње)  Наручилац и Извођач ће 

сачинити записник о примопредаји.  

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење монтаже (уградње) у 

случају наступања ванредних догађаја у случају више силе, који се у време закључења 

уговора нису могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и 

престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и о 

тим околностима писмено извештава Наручиоца. 

 

Члан 3. 

Укупна вредност овог уговора је _________________________ динара без ПДВ-а. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Извођач понудио у Обрасцу бр. 2 у 

својој понуди приликом подношења понуде за додељивање овог Уговора. 

У цену су урачунати сви трошкови који су нужно везани за испоруку и монтажу 

(уградњу) према преузетој пројектној документацији и спецификацији добара из 

Обрасца бр 2 и они се не могу посебно фактурисати и наплаћивати. 

У току реализације уговора могућа је корекција цена уколико би дошло до померања 

средњег курса ЕУР-а за најмање 3%. Референтни дан за утврђивање промена цена јесте 

дан закључивања Уговора односно дан последње корекције цена. 

Извођач је дужан да при свакој корекцији цене обавести Наручиоца писаним путем са 

детаљним образложењем о корекцији цене и навођењем тачног дана примене исте. 

Корекција цена у складу са горе наведеним спада у извршење уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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Члан 4. 

Извођач је одобрио Наручиоцу одложено плаћање на 45 дана рачунајући од дана 

испостављене окончане ситуације, уз оверен грађевински дневник и грађевинске књиге 

и потписан записник о примопредаји добара заједно са монтажом (уградњом). 

Количине и квалитет монтираних (уграђених) добара од стране Извођача контролисаће 

и пратиће Надзорни орган ангажован од стране Наручиоца у виду овере грађевинске 

књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за 

признавање извршене реализације као и испостављања рачуна. 

Ако се од стране Надзорног органа уписом у грађевински дневник утврди да монтажа 

(уградња) које је Извођач извршио имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач 

мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у 

грађевински дневник. 

У случају закашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

Члан 5. 

Извођач за испоручена добра са монтажом (уградњом) даје гаранцију од ____________ 

године од дана потписивања записника о примопредаји. 

Грешке односно недостатаке које Наручилац примети у гарантном року, Извођач је 

дужан за отклони у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца. 

 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора Наручиоцу обезбеди и достави 

регистровану бланко, сопствену меницу и пратеће менично овлашћење за добро 

извршење посла као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, копију картона депонованих 

потписа који је издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-

писму, копију ОП обрасца и захтев за регистрацију менице. Рок важења менице за 

добро извршење посла мора бити најмање 16 месеци од дана отварања понуда. 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац наплати меницу за добро извршење посла, 

уколико Извођач не изврши обавезе преузете  овим  Уговором, извршава их делимично 

или касни са њиховим извршавањем. 

Извођач  не може да одбије извршење уговорних обавеза у случају када Наручилац 

наплати достављену меницу за добро извршење посла. 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да меницу за добро извршење 

посла наплати и у случају раскида Уговора у случајевима наведеним у ставу 2 овог 

члана, а исту је дужан вратити Извођачу након што протекне рок важења менице или 

раније када Извођач изврши уговорне обавезе. 

Члан 7. 

Ради лакше реализације и праћења овог Уговора свака од уговорних страна дужна је да 

именује по једну контакт особу: 

1. за Извођача: ________________________________________________  

                 тел. __________________________________   

2. за Наручиоца: Александар Поповић, референт развоја и квалитета 

тел.024/547-777 (лок.118) 
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Члан 8. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач у току реализације уговора касни са 

испоруком или монтажом (уградњом) дуже од 5 дана. 

 

Члан 9. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са 

одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област. 

 

Извођач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Уговора на оверу и 

потпис исти потписан и оверен врати Наручиоцу, а уколико исто не учини прихвата да 

ће Наручилац сматрати да је закључење овог Уговора одбио.  

 

Члан 10. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у 

противном нерешене спорове ће решавати путем надлежног суда у Суботици. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Извођачу припада 1 

(један) примерак, а Наручиоцу припада 3 (три) примерка истог. 

ЗА ИЗВОЂАЧА:          ЗА НАРУЧИОЦА: 

 

  ___________________________     ___________________________ 

         Директор предузећа 

                 Александар Алексић, дипл.екон. 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

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

се први пут отвара. 

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

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

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

Понуду доставити на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Сегедински пут 84. 24000 Суботица, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Детекција и сигнализација пожара 

(ОЗНАКА 31625200-5), ЈНМВ бр. 05/16- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.08.2016. године, до 

12:00 часова.  

Отварање понуда ће се одржати истог дана, са почетком у 12:30 часова, у просторијама 

„Суботица-транса“. 

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

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

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

неблаговременом. 

 

6.3 ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ: 

1) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр.1  (који је 

саставни део конкурсне документације) 

2) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

– Образац бр.2  (који је саставни део конкурсне документације) 

3) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ – Образац бр. 4 (који је саставни део конкурсне документације) 

4) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ИЗ чл.75ст.2.  – Образац бр. 5 (који је саставни део конкурсне 

документације) 

5) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА – Образац бр. 6 или/и Образац бр.6а (који је 

саставни део конкурсне документације) 
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6) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ОСТВАРЕНОМ 

УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА КОД  НАРУЧИОЦА И ПРЕУЗИМАЊУ ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- Образац бр.7  (који је саставни део конкурсне документације) 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Саставни део заједничке понуде треба да буде и Споразум којим се понуђачи из  

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке чији је 

садржај ускађен са одредбама члана 81. став 4. тачке 1)  6). 

У случају да понуду подноси са подизвођачем:  

Попуњена, потписана и оверена изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. 

Закона у поступку јавне набавке мале вредности  

7) ДОКАЗ ДА ПОСЕДУЈЕ НЕОПХОДАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ОДНОСНО 

ДА ЗАПОШЉАВА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ РАДНИКА  ИНЖЕЊЕРА 

КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ БР. 750 или 850 или 450:  

      ДОКАЗ: 

- Приложити изјаву понуђача дату на свом меморандуму под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу о  мин. 1 (једном) запосленом или радно ангажованом  

раднику инжењеру са лиценцом бр. 750 или 850 или 450 са наведеним именом 

инжењера,  

- фотокопију М обрасца за наведеног запосленог инжењера,  

-  уговор о раду или радном ангажовању и 

- фотокопија лиценце бр. 750 или 850 или 450 са потврдом о важењу лиценце 

издатом од Инжењерске коморе Србије. 

8) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН МОДЕЛ УГОВОРА–  (који је саставни део 

конкурсне документације) 

Напомена:  

Понуђач може да достави наручиоцу и ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ– Образац бр. 3 (који је 

саставни део конкурсне документације),али није обавезан да то учини. 

 

6.4. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није образована по партијама 

 

6.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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6.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Суботица-транс 

Сегедински пут 84. 24000 Суботица,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра – Детекција и сигнализација пожара 

(ОЗНАКА 31625200-5) ЈНМВ бр. 05/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Детекција и сигнализација пожара 

(ОЗНАКА 31625200-5)  ЈНМВ бр. 05/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну добра – Детекција и сигнализација пожара (ОЗНАКА 

31625200-5), ЈНМВ бр.05/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Детекција и сигнализација 

пожара (ОЗНАКА 31625200-5),  ЈНМВ бр. 05/16- 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. 

 

6.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

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

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

подизвођачем. 

 

6.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

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

који ће извршити преко подизвођача. 

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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 

75. став 1. тач. 1.) до 4) Закона, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац бр. 6а). 

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. 

 

6.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац бр. 6). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

6.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

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

Рок плаћања је 45 дана рачунајући од дана испостављене окончане ситуације, уз оверен 

грађевински дневник и грађевинске књиге и потписан записник о примопредаји радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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6.10.2. Захтев у погледу гарантног рока: 

Гаранција за ову набавку је најмање 1 година од дана испоруке.  

6.10.3. Захтев у погледу рока и места испоруке: 

Рок испоруке и уградње не може бити дужи од 40 дана од увођења у посао 

потписивања уговора.   

6.10.4. Захтев у погледу рока важења понуде: 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

6.10.5. Други захтеви: 

Oбавеза је Понуђача да пре достављања понуде изврше обилазак локација Наручиоца и 

остваре увид на лицу места где се опрема монтира као и да преузму неопходну техничк 

документацију (пројекат). Понуђач је у обавези да најави долазак наручиоцу, у року од 

најмање 2 радна дана пре дана планираног обиласка локација (од 9 до 11 часовава 

радним данима). Обилазак локације и преузимање техничке документације се може 

вршити најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Најава се врши на e-

mail: jasna.rajcic@sutrans.rs  Понуђач је дужан да изда пуномоћје за особу која ће 

испред Понуђача извршити  увид и преузимање техничке документације, које се 

предаје наручиоцу приликом обиласка локација. 

Наручилац ће обезбедити надзорни орган у свему у складу са пројектном 

документацијом. 

Поред надзорног одргана наручилац именује Александра Поповића као интерни 

надзорни орган задужен за праћење реализације уговора о јавној набавци који се 

додељује у предметном поступку јавне набавке.  

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ  

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

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У току реализације уговора могућа је корекција цена уколико би дошло до померања 

средњег курса ЕУР-а за најмање 3%. Референтни дан за утврђивање промена цена јесте 

дан закључивања Уговора односно дан последње корекције цена. 

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

чланом 92. Закона. 

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

део одвојено искаже у динарима. 
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6.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

6.12.1. Понуђачи у предметној јавној набавци нису у обавези да уз своју понуду 

прилажу средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

6.12.2. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће 

најкасније приликом потписивања уговора наручиоцу предати регистровану меницу 

као средство гаранције за добро  извршење уговорених обавеза и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

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

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз 

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

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је минимум 16 месеци од дана отварања понуда. 

6.12.3. Понуђач који има негативну референцу а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор: 

Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

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

истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 15 месеци 

од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 

мора да се продужи. 

 

6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 

 

6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

Сегедински пут 84., електронске поште на е-маил jasna.rajcic@sutrans.rs или факсом на 

број 024/548-304 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 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  

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, ЈНМВ бр. 05/16“. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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

20. Закона. 

 

6.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

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

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

6.16. 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. 

 

6.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које  има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог Закона. 

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

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

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

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

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

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 

комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију 

жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 60.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 

набавке на коју се односи ЈНМВ 05/16, корисник: буџет Републике Србије. 

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

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  
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Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

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

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

елементе: 

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

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

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

средстава реализован, као и датум извршења налога.  

(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: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

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

наведене под тачком 1. 

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

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

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

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

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

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

складу са законом и другим прописом. 

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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6.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

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

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

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

112. став 2. тачка 5) Закона. 


