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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 2486/1 од 08.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавн од 2486/2 од 
08.06.2018. године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку услуга  физичког, противпожарног и 

техничког обезбеђења 
ЈН бр. 10/2018 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара 
 
5 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 
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V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 
VI Образац понуде 25 
VII Модел уговора 29 

 
VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  
35 

IX Референтна листа 36 
X Потврда референтног наручиоца 37 
XI Изјава понуђача о поседовању одговарајуће опреме за 

оперативно пружање услуга 
38 

XII Образац трошкова припреме понуде 39 
XIII Образац изјаве о независној понуди 40 

 
XIV 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 
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XV 

 
Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 
уговора 

 
42 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Економски факултет у Београду  
Адреса: Каменичка 6, Београд 
ПИБ: 100223295 
Матични број: 07001983 
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 10/2018 су услуге физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Особa за контакт: Шошкић Зоран, дипл. правник  
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
Пријем електронске поште врши се радним даном (понедељак – петак) у радно време 
Наручиоца од 08:00 – 16:00 часова. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 10/2018 су услуге физичког, 
противпожарног и техничког обезбеђења.  
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000. 
 
2. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

5/42

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Услуге физичко обезбеђења обухватају:  
- контролу улаза/излаза лица на Факултет уз вођење евиденције у портирници 

Факултета и дневни обилазак зграде на свака 2 сата уз контролу лица;  
- пружање информација лицима која долазе у службену посету, запосленима, 

студентима и осталим посетиоцима, корисницима услуга Факултета; 
- упућивање лица за посету уз претходну најаву; 
- примање телефонских позива и њихово преусмеравање; 
- преузимање и дистрибуција поште; 
- евиденција и издавање кључева; 
- откључавање и закључавање кабинета по потреби; 
- обезбеђење објекта по окончању радног времена закључавањем улаза и детаљан 

преглед објекта; 
- обилазак и контрола објеката у току ноћи  (најмање једанпут на час); 
- послове праћења и контроле лица у згради Факултета и возила која улазе у двориште 

Факултета, путем видео – надзорног система; 
-  послове праћења и контроле возила која улазе на паркинг Факултета у ул. Гаврила 

Принципа, као и регулисање паркирања возила унутар паркинг простора; 
- спречавање напада на објекат, лица и имовину у њему као и удаљавање лица која 

ометају наставни процес и ремете ред у згради Факултета; 
- реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге 

појаве у вези са угрожавањем безбедности (обавештавање полиције, декана 
Факултета); 

 
Услуге противпожарног обезбеђења: 
 
Услуге противпожарног обезбеђења спроводе се ангажовањем Организатора послова 
спровођења превентивних мера заштите од пожара са високом стручном спремом и 
положеним стручним испитом из заштите од пожара и извршиоцима на пословима 
сталног дежурства са положеним стучним испитом из области заштите од пожара 
(ватрогасац).  
 
Организатор послова спровођења превентивних мера заштите од пожара: 
-  Планира, организује, спроводи и контролише заштиту од пожара у складу са Законом   
   о заштити од пожара и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову   
   област. 
-  Остварује непосредан увид у стање заштите од пожара у објекту, односно на свим  
   радним местима  и предлаже одговарајуће мере за отклањање ризика од избијања  
   пожара и за брзо и ефикасно сузбијање пожара у случају његовог избијања. 
-  Благовремено и потпуно информише надлежне органе Економског факултета и  
   запослене о одговорностима у области заштите од пожара, о стању, проблемима и  
   мерама које треба предузети. 
- Сарађује са другим службама и појединцима у привредном друштву на пословима  
   израде нормативних аката, обучавања, грађевинске превентиве, техничког одржавања  
   и друго. 
- Учествује у изради пројектних задатака у делу који се односи на ЗОП, за грађење       
  нових, адаптацију и реконструкцију постојећег објекта до њиховог техничког пријема  
   и на даљној употреби. 
- Учествује у изради документације из ЗОП, плана ЗОП, правила  ЗОП, санационог     
   плана, програма основне обуке, прописивања општих и посебних  
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   пожарнопревентивних мера и другог. 
-  Проучава територију у окружењу, остварује увид у јачину, опремљеност и распоред  
   ватрогасних јединица и покреће сарадњу на плану јачања превентиве и заједничких  
   вежби и гашења насталих пожара. 
-  Врши, односно учествује и стара се о обуци и провери знања и обучености  
   запослених из области заштите од пожара, остварује увид у стање обучености  
   запослених и предузима, односно предлаже мере ради обезбеђења одговарајућег  
   степена обучености запослених у овој области. 
-  Планира и реализује у сарадњи са техничким органом:  одржавање објекта,  
   громобранских, електроенергетских, термотехничких, машинских, водоводних  
   инсталација, ватрогасне опреме, хидрантске мреже и других, у функцији заштите од  
   пожара. 
-  Стара се и одговоран је за одржавање у исправном стању и за наменску употребу  
   средстава и опреме за гашење  пожара и предлаже план набавке ових средстава и  
   опреме; 
- Планира и реализује контролу из ЗОП у својој надлежности и подноси писани  
   извештај надлежном органу факултета. 
- Израђује норматив следовања ватрогасне опреме (апарата, хидраната и др.), води  
   евиденцију о попуњености, исправности и занављању дотрајале опреме. 
- Предлаже у писаној форми забрану употребе неисправног објекта-дела објекта,  
  уређаја, ложишта, непрописних електро и других инсталација и другог  што може да  
   изазове пожар, до отклањања недостатка. 
- Сарађује са органима надзора из МУП, истражним органима, учествује у  
  истраживању узрока пожара, проучава организацију и недостатке испољене при  
  гашењу. 
- Стара се о спровођењу Уредбе о радовима заваривања, резања и лемљења на  
  привременим местима. 
- У случају избијања пожара ако је присутан, руководи акцијом гашења и спасавања до  
  доласка ватрогасно - спасилачке јединице. 
- Организује, надзире и одговоран је за рад извршилаца на пословима сталног  
   дежурства – ватрогасаца. 
- Подноси пријаве ради покретања поступка због повреде радне обавезе сваког  
  запосленог на факултету, када на било који начин утврди повреду прописа и мера  
  заштите од пожара. 
- Извршава и друге задатке с циљем спровођења адекватне заштите од пожара у  
  привредном друштву. 
 
Лице на сталном дежурству на заштити од пожара (ватрогасaц) обавља задатке 
непосредног спровођења заштите од пожара, и има следеће надлежности, права и 
обавезе: 
 
- У току смене, а по процени руководиоца службе-референта заштите од пожара, врши  
  обилазак објеката и просторија, са тежиштем на контроли пожарнопревентивних мера  
  виталних делова објекта, стању ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара,  
  коридора за евакуацију и других, са аспекта заштите од пожара битних елемената. 
- Упозорава запослене, студенте, странке  и друга лица на обавезу придржавања пожарно  
  превентивних мера, а у случају непридржавања истих, предузима потребне мере  
  (утврђује идентитет прекршиоца, извештава Организатора послова спровођења 
превентивних мера заштите од пожара и друга одговорна лица). 
- Све неправилности и нарушавање пожарнопревентивних мера уноси у књигу дежурства  
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  и на крају смене стање преноси Организатору послова спровођења превентивних мера 
заштите од пожара и/или лицу које га замењује у смени. 
- Приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима у  
  објекту, обавезан је да обезбеђује радове у противпожарном смислу, у складу са    
  одговарајућом Уредбом. 
- У случају избијања пожара, интервенише расположивом ватрогасном опремом, тражи  
  или врши искључење електричне енергије из објекта, и у првој фази руководи  
  евакуацијом из објекта.  
- Врши и друге послове у вези са заштитом од пожара, првенствено по налогу  
  Организатора послова спровођења превентивних мера заштите од пожара.  
 
Услуге техничког обезбеђења обухватају и услуге провере исправности видео-
надзорног система Факултета: 
- надзор над радом и контролу функционалности система видео-надзора; 
- визуелни преглед свих елемената система видео-надзора; 
- контролу рада и периодични прегледи опреме; 
- одржавање система видео-надзора, тромесечно и по потреби на захтев Наручиоца до пет 
пута између два узастопна сервиса.  

 
Физичко и противпожарно обезбеђење обавља се:  
- са два радника обезбеђења у смени, сваким даном у трајању од 24 часа (просек за месец 
дана је 1460 радних сати); 
-  са једним радником обезбеђења у смени, сваким радним даном од 7:00-19:00 часова 
(просек за месец дана 261 сат); 
- са једним радником обезбеђења у смени на паркингу у улици Гаврила Принципа сваким 
даном, осим недеље од 7:00-19:00 часова (просек 313 сати на месечном нивоу). 
Укупан просек радних сати за месец дана је 2034 сата. 
 
Организација послова заштите од пожара реализује се ангажовањем извршиоца са седмим 
степеном стручне спреме са положеним стручним испитом заштите од пожара према 
потреби процеса рада у свему према спецификацији услуга руководиоца заштите од 
пожара из техничке спецификације. За ову врсту услуге не исказује се посебно 
реализовани фонд часова на месечном нивоу, а цена се даје кроз јединствену  вредност 
радног сата за све услуге из техничке спецификације. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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 Решење - Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите  
      лица и имовине  и одржавања реда на спортским приредбама, јавним   

       местима и другим местима окупљања грађана, издато од стране 
Министарства  унутрашњих послова. 

          -Да има Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођем    
           система техничке  заштите, издату од стране Министарства унутрашњих 
           послова за правно лице, 
         -  Да има Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање  
            система техничке заштите и обуке корисника, издату од стране 

Министарства унутрашњих послова за правно лице,  
 а све у складу са Законом о приватном обезбеђењу (Сл. гласник РС бр. 104/13) 
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);.  

 
5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

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:  
 

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно 
да:  

- није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре објављивања 
позива на Порталу јавних набавки; 
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2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да:  
а) је у претходне три године (2015, 2016. и 2017. години), закључио и 

реализовао најмање 5 (пет) уговора о пружању услуга физичко-техничког 
обезбеђења, минималне вредности 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, по једном 
уговору на годишњем нивоу, од којих најмање 1 (један) уговор мора бити 
закључен са високошколском установом;  

б)  поседује важећи сертификат по захтевима стандарда SRPS ISO 9001 издат од 
акредитованог сертификационог тела; 

в) поседује важећи сертификат по захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001, 
издат од акредитованог сертификационог тела; 

г) поседује важећи сертификат по захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 
27001:2014. 

 
3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да:  
а) располаже са најмање 50 m2 пословног простора, као власник, закупац или 
корисник;  
б) поседује Контролно – оперативни центар, са организованим непрекидним 
дежурством и могућношћу интервентног деловања за случај ванредних 
ситуација; 
в) поседује радио везу, од чега минимум један репетитор и 20 ручних радио 
станица за међусобну комуникацију радника обезбеђења; 
г) поседује најмање 2 возила, која служе за редован обилазак извршилаца, 
односно за превоз у случају потребе за интервентним деловањем; 
д) поседује одговарајућу опрему за оперативно пружање услуга у објектима 
Наручиоца: 
- најмање четири пиштоља; 
- најмање два метал детектора; 
- једну електричну пумпу за црпљење воде у случају појаве воде у објекту 
наручиоца у периоду високог водостаја или обилних падавина; 
- униформе за раднике обезбеђења. 

                   ђ) поседује службене мобилне телефоне са умреженим претплатничким 
бројевима – 20 комада. 

 
 
4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да:  

а) има у радном односу најмање 25 запослених на неодређено или одређено време, 
са пуним радним временом, који имају најмање средњу стручну спрему,  који су 
оспособљени за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду, који су осигурани од последица несрећног случаја и од којих 
минимум 10 мора имати положен стручни испит из ЗОП-а, издат од стране 
МУП-а. Наведени извршиоци морају да поседују лиценцу за обављање послова 
службеника обезбеђења, у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу 
("Службени гласник РС“, бр. 104/13 ).  

б) има у радном односу минимум једног запосленог дипломираног инжењера, са 
лиценцом 453 (за извођење радова телекомуникационих мрежа и система); 

             в) има у радном односу минимум два запослена са седмим степеном стручне                   
                спреме и положеним стручним испитом из заштите од пожара који  испуњавају 
                услове за обављање послова Организатора послова спровођења превентивних 

мера заштите од пожара према условима из техничке спецификације. 



  
 

10/42

         г) има у радном односу једно лице за обављање послова пројектовања и надзора 
над извођењем система техничке заштите, које поседује лиценцу издату од 
стране Министарства унутрашњих  послова;  

 
          д) има у радном односу једног сервисера за вршење послова монтаже, пуштања у 

рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника.  
 

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, 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.  

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  
Доказ за правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 
од кривичних дела организованог криминала; 
 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Доказ за предузетнике 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). 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
 

3) 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; 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
Доказ:  
Фотокопије тражених лиценци:  
1) Решење - Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине  и одржавања реда на спортским приредбама, јавним местима и  
другим местима окупљања грађана, издата од стране Министарства  
унутрашњих послова; 

2) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система 
техничке  заштите, издата од стране Министарства унутрашњих  послова за 
правно лице; 

3) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система 
техничке заштите и обуке корисника, издата од стране Министарства 
унутрашњих послова за правно лице;  
а све у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу (Сл. гласник РС 
бр.104/13). 

 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2 . Закона 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). 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.  
 

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

1) Финансијски капацитет  
- Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за принудну 

наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 

 
2) Пословни капацитет 

а) Понуђач доставља попуњену, потписану и печатом оверену Референтну листу 
(поглавље IX), са Потврдама наручилаца о извршеним услугама. Потврде морају 
бити на оригиналном обрасцу који се налази у конкурсној документацији и њен је 
саставни део (Поглавље X), осим уколико наручилац потврде ове врсте издаје 
искључиво на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати 
садржини Поглавља X). 
Најмање један референтни наручилац мора бити високошколска установа; 
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За све референце наведене у Референтној листи потребно је да Понуђач достави 
копије уговора. 

 
 
б) Понуђач доставља фотокопију сертификата SRPS ISO 9001 
в) Понуђач доставља фотокопију сертификата SRPS OHSAS 18001 
г) Понуђач доставља фотокопију сертификата  SRPS ISO/IEC 27001:2014 

 
3) Технички капацитет  

а) Понуђач доставља фотокопију купопродајног уговора, власничког листа, извода 
из катастра, уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или неког другог 
релевантног документа из кога се може утврдити да понуђач располаже 
захтеваним пословним простором. 

 
б) Понуђач доставља изјаву (на свом меморандуму) дату под пуном кривичном и 

матријалном одговорношћу да поседује Контролно – оперативни центар који 
ради 24 часа 365 дана годишње, са навођењем локације на којој се центар 
налази, копију власничког листа, уговор о купопродаји којим доказује да понуђач 
располаже радним простором у коме је лоциран контролно-оперативни центар и 
Извод из систематизације радних места где су јасно назначене позиције кадрова 
који су ангажовани у оквиру Контролно – оперативног центра. 

 
в) Понуђач доставља фотокопије потврда РАТЕЛ-а о важности дозвола за радио 

станице и бројем дозвола са техничким прегледом, као и о измиреним обавезама 
за 2017. годину;  

 
г) Понуђач доставља фотокопије саобраћајних дозвола за возила, а  уколико није 

уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави 
и доказ о правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор 
о лизингу, или уговор о закупу и слично); 

 
д) Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу да поседује одговарајућу опрему за оперативно пружање услуга у 
објектима Наручиоца (Поглавље XI); 

 
ђ) Понуђач доставља уговор са оператером мобилне телефоније о поседовању 

минимално двадесет претплатничких бројева; 
 

4) Кадровски капацитет  
За тражени кадровски капацитет, понуђач доставља: 

а)    -   фотокопије М образаца за тражени кадровски капацитет. 
-  потписан и оверен Образац бр. 6 евиденција о запосленима оспособљеним за 

безбедан и здрав рад, сходно члану  8. Правилника о евиденцијама у области 
безбедности и здравља на раду („Службени  гласник РС“, бр. 62/2007) за тражени 
кадровски капацитет; 

-    полису осигурања лица од последица несрећног случаја; 
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту заштите од пожара за 10 

запослених; 
 
б)  -   фотокопија М обрасца за тражени кадровски капацитет. 
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 - фотокопија  лиценце 453 (за извођење радова телекомуникационих мрежа и  
система);   

-    фотокопија потврде о важењу лиценце, која су издата од стране Инжењерске коморе 
Србије важеће на дан отварања понуда и за цео период важења уговора. 

   
 
в)  -   фотокопије М образаца за тражени кадровски капацитет. 

- фотокопија диплома VII/1 степена стручне спреме,  
-  стручни испит из ЗОП-а. 
 

 г)  - фотокопија М обрасца за тражени кадровски капацитет; 
      – фотокопија Решења  којим се издаје Лиценца за вршење послова пројектовања и   

надзора над извођењем система техничке   заштите, издата од стране Министарства 
унутрашњих  послова.  

 
   д)   - фотокопија М обрасца за тражени кадровски капацитет; 
        – фотокопија Решења којим се издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања     

у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
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. 
 
Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 
понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар 
понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне 
регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. 
Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 
 
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. 
 



  
 

14/42

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. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора да буде састављена на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: 
Економски факултет у Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком  

„Понуда за јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења, 

број   10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
02.07.2018. године, до 10,30 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, 
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Јавно отварање понуда одржаће се 02.07.2018. године у 11,00 часова, у радним 
просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
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2.1.Понуда мора да садржи: 
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље VI у конкурсној 
документацији); 
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се 
доказује испуњеност услова (поглавље IV у конкурсној документацији); 
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 
оверити печатом чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (поглавље 
VII у конкурсној документацији); 
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и оверен 
печатом (поглавље VIII у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом 
(поглавље XIII у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити 
потписан и оверен печатом (поглавље XIV у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и оверен 
печатом (поглавље XV у конкурсној документацији); 
Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 
трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље XII у конкурсној 
документацији). 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној документацији.  
То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (поглавље XIII у конкурсној документацији - Образац изјаве о 
независној понуди, поглавље  XIV у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу 
са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XIII у конкурсној документацији 
- Образац изјаве о независној понуди, поглавље XIV у конкурсној документацији – 
Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за 
сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди 
потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 
Закона. 
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3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Економски факултет у 
Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, са назнаком  
„Измена понуде за јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења, број  10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" или  
„Допуна понуде за јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења, број   10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ или  
„Опозив понуде за јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења, број   10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења, број   10/2018 - 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 VI), 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 VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  



  
 

18/42

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. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

-  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Начин плаћања: Плаћање се врши на основу рачуна, по извршеној услузи. 
Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана 
фактурисања и издавања Записника о извршеним услугама, овереног Радног налога од 
стране овлашћеног лица Наручиоца или другог одговарајућег документа којим се доказује 
да је услуга извршена. 
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9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 
 
Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуге и да периодично 
врши оцену квалитета извршене услуге. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења услуга, утврди да исте 
нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Пружаоцу 
услуга, са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 
Уколико Пружалац услуга своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 
стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 
накнаду причињене штете. 
 
9.3. Захтев у погледу временa извршења услуге 
 
Пружање услуга физичког,противпожарног и техничког обезбеђења обављаће се у време 
које је дефинисано техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне 
документације. 
Пружалац услуге се обавезује да предметну услугу обавља ажурно и квалитетно са 
довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 
професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и добрим 
пословним обичајима. 
Пружалац услуге је дужан да у року од 3 (три) дана од дана закључења Уговора одреди 
лице које ће бити одговорно за организацију рада и за комуникацију са овлашћеним лицем 
Наручиоца, да сачини списак лица која ће бити ангажована и у истом року наведене 
податке достави Наручиоцу.  
 
9.4. 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 на може мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
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. 
Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде до 
дана закључења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи 
попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
12.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ 
и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 
тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 
поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 
означени на поменути начин. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће 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, ЈН бр. 10/2018. 
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.  
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року: 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
    односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
    и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
    у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 
уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
понуђену цену и исти рок плаћања. 
Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. Комисија 
ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени 
представници понуђача. Сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе 
овлашћења за учествовање. Уколико позвани понуђачи не дођу и не присуствују жребу, 
комисија ће га спровести без понуђача. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 



  
 

23/42

и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације) 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а 
све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 
за заштиту права се доставља непосредно - предајом у писарници наручиоца, или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 
уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 
Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 120.000,00 динара. 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 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. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
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. 
 
24. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац задржава право да након закључења уговора, без спровођења поступка 
набавке, повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора, у свему у складу са одредбом члана 115. 
став 1. Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења, број ЈН 10/2018 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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



  
 

26/42

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

 
Понуда се односи на пружање свих услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења из Техничке спецификације,  и то по следећој цени: 
 

 Цена пружања свих услуга из Техничке спецификације, по једном радном сату, без 
ПДВ-а  је ________________ динара. 

 
 Укупна годишња цена, без ПДВ-а је ______________________ динара. 

 
 
 
Рок плаћања: за сваки месец за извршене услуге у року од _________ дана од дана 
фактурисања. 
(не може краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана) 
 
Рок важења понуде: _________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 
 
 

 
 

 
 
Место _____________________  М.П.             Потпис овлашћеног лица 
 
Датум _____________________                                                   _________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 

УГОВОР 
О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ, 

ПРОТИВПОЖАРНОГ И ТЕХНИЧКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Закључен између: 
 
 

 
1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, Београд, ул. Каменичка бр. 6, 
матични број 07001983 и ПИБ 100223295, кога заступа декан проф. др Бранислав 
Боричић (у даљем тексту: Наручилац услуга) 

и 
 

2. „___________________________“ из________________, ул._________________ ,бр.___ , 
матични број_____________________ и ПИБ________________________ (у даљем 
тексту: Пружалац услуга), кога заступа директор ____________________________ 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 
а)_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
б)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 
подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из 

групе понуђача" и попунити податке) 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 Предмет овог Уговора је пружање услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења за потребе Економског факултета у Београду, а које су предмет јавне набавке 
Наручиоца услуга, бр. 10/2018, у свему према понуди Пружаоца услуга, број ______ од 
________ 2018. године (попуњава наручилац) и Техничкој спецификацији услуга, које су 
саставни делови овог уговора. 

 
Члан 2. 

Услуге физичко обезбеђења обухватају:  
- контролу улаза/излаза лица на Факултет уз вођење евиденције у портирници 

Факултета и дневни обилазак зграде на свака 2 сата уз контролу лица;  
- пружање информација лицима која долазе у службену посету, запосленима, 

студентима и осталим посетиоцима, корисницима услуга Факултета; 
- упућивање лица за посету уз претходну најаву; 
- примање телефонских позива и њихово преусмеравање; 
- преузимање и дистрибуција поште; 
- евиденција и издавање кључева; 
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- откључавање и закључавање кабинета по потреби; 
- обезбеђење објекта по окончању радног времена закључавањем улаза и детаљан 

преглед објекта; 
- обилазак и контрола објеката у току ноћи  (најмање једанпут на час); 
- послове праћења и контроле лица у згради Факултета и возила која улазе у двориште 

Факултета, путем видео – надзорног система; 
-  послове праћења и контроле возила која улазе на паркинг Факултета у ул. Гаврила 

Принципа, као и регулисање паркирања возила унутар паркинг простора; 
- спречавање напада на објекат, лица и имовину у њему као и удаљавање лица која 

ометају наставни процес и ремете ред у згради Факултета; 
- реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге 

појаве у вези са угрожавањем безбедности (обавештавање полиције, декана 
Факултета); 

 
Услуге противпожарног обезбеђења: 
 
Услуге противпожарног обезбеђења спроводе се ангажовањем Организатора послова 
спровођења превентивних мера заштите од пожара са високом стручном спремом и 
положеним стручним испитом из заштите од пожара и извршиоцима на пословима 
сталног дежурства са положеним стучним испитом из области заштите од пожара 
(ватрогасац).  
 
Организатор послова спровођења превентивних мера заштите од пожара: 
-  Планира, организује, спроводи и контролише заштиту од пожара у складу са Законом   
   о заштити од пожара и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову   
   област. 
-  Остварује непосредан увид у стање заштите од пожара у објекту, односно на свим  
   радним местима  и предлаже одговарајуће мере за отклањање ризика од избијања  
   пожара и за брзо и ефикасно сузбијање пожара у случају његовог избијања. 
-  Благовремено и потпуно информише надлежне органе Економског факултета и  
   запослене о одговорностима у области заштите од пожара, о стању, проблемима и  
   мерама које треба предузети. 
- Сарађује са другим службама и појединцима у привредном друштву на пословима  
   израде нормативних аката, обучавања, грађевинске превентиве, техничког одржавања  
   и друго. 
- Учествује у изради пројектних задатака у делу који се односи на ЗОП, за грађење       
  нових, адаптацију и реконструкцију постојећег објекта до њиховог техничког пријема  
   и на даљној употреби. 
- Учествује у изради документације из ЗОП, плана ЗОП, правила  ЗОП, санационог     
   плана, програма основне обуке, прописивања општих и посебних  
   пожарнопревентивних мера и другог. 
-  Проучава територију у окружењу, остварује увид у јачину, опремљеност и распоред  
   ватрогасних јединица и покреће сарадњу на плану јачања превентиве и заједничких  
   вежби и гашења насталих пожара. 
-  Врши, односно учествује и стара се о обуци и провери знања и обучености  
   запослених из области заштите од пожара, остварује увид у стање обучености  
   запослених и предузима, односно предлаже мере ради обезбеђења одговарајућег  
   степена обучености запослених у овој области. 
-  Планира и реализује у сарадњи са техничким органом:  одржавање објекта,  
   громобранских, електроенергетских, термотехничких, машинских, водоводних  
   инсталација, ватрогасне опреме, хидрантске мреже и других, у функцији заштите од  
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   пожара. 
-  Стара се и одговоран је за одржавање у исправном стању и за наменску употребу  
   средстава и опреме за гашење  пожара и предлаже план набавке ових средстава и  
   опреме; 
- Планира и реализује контролу из ЗОП у својој надлежности и подноси писани  
   извештај надлежном органу факултета. 
- Израђује норматив следовања ватрогасне опреме (апарата, хидраната и др.), води  
   евиденцију о попуњености, исправности и занављању дотрајале опреме. 
- Предлаже у писаној форми забрану употребе неисправног објекта-дела објекта,  
  уређаја, ложишта, непрописних електро и других инсталација и другог  што може да  
   изазове пожар, до отклањања недостатка. 
- Сарађује са органима надзора из МУП, истражним органима, учествује у  
  истраживању узрока пожара, проучава организацију и недостатке испољене при  
  гашењу. 
- Стара се о спровођењу Уредбе о радовима заваривања, резања и лемљења на  
  привременим местима. 
- У случају избијања пожара ако је присутан, руководи акцијом гашења и спасавања до  
  доласка ватрогасно - спасилачке јединице. 
- Организује, надзире и одговоран је за рад извршилаца на пословима сталног  
   дежурства – ватрогасаца. 
- Подноси пријаве ради покретања поступка због повреде радне обавезе сваког  
  запосленог на факултету, када на било који начин утврди повреду прописа и мера  
  заштите од пожара. 
- Извршава и друге задатке с циљем спровођења адекватне заштите од пожара у  
  привредном друштву. 
 
Лице на сталном дежурству на заштити од пожара (ватрогасaц) обавља задатке 
непосредног спровођења заштите од пожара, и има следеће надлежности, права и обавезе: 
 
- У току смене, а по процени руководиоца службе-референта заштите од пожара, врши  
  обилазак објеката и просторија, са тежиштем на контроли пожарнопревентивних мера  
  виталних делова објекта, стању ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара,  
  коридора за евакуацију и других, са аспекта заштите од пожара битних елемената. 
- Упозорава запослене, студенте, странке  и друга лица на обавезу придржавања пожарно  
  превентивних мера, а у случају непридржавања истих, предузима потребне мере  
  (утврђује идентитет прекршиоца, извештава Организатора послова спровођења 
превентивних мера заштите од пожара и друга одговорна лица). 
- Све неправилности и нарушавање пожарнопревентивних мера уноси у књигу дежурства  
  и на крају смене стање преноси Организатору послова спровођења превентивних мера 
заштите од пожара и/или лицу које га замењује у смени. 
- Приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима у  
  објекту, обавезан је да обезбеђује радове у противпожарном смислу, у складу са    
  одговарајућом Уредбом. 
- У случају избијања пожара, интервенише расположивом ватрогасном опремом, тражи  
  или врши искључење електричне енергије из објекта, и у првој фази руководи  
  евакуацијом из објекта.  
- Врши и друге послове у вези са заштитом од пожара, првенствено по налогу  
  Организатора послова спровођења превентивних мера заштите од пожара.  
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Услуге техничког обезбеђења обухватају и услуге провере исправности видео-надзорног 
система Факултета: 
- надзор над радом и контролу функционалности система видео-надзора; 
- визуелни преглед свих елемената система видео-надзора; 
- контролу рада и периодични прегледи опреме; 
- одржавање система видео-надзора, тромесечно и по потреби на захтев Наручиоца до пет 
пута између два узастопна сервиса.  

 
Физичко и противпожарно обезбеђење обавља се:  
- са два радника обезбеђења у смени, сваким даном у трајању од 24 часа (просек за месец 
дана је 1460 радних сати); 
-  са једним радником обезбеђења у смени, сваким радним даном од 7:00-19:00 часова 
(просек за месец дана 261 сат); 
- са једним радником обезбеђења у смени на паркингу у улици Гаврила Принципа сваким 
даном, осим недеље од 7:00-19:00 часова (просек 313 сати на месечном нивоу). 
Укупан просек радних сати за месец дана је 2034 сата. 
 
Организација послова заштите од пожара реализује се ангажовањем извршиоца са седмим 
степеном стручне спреме са положеним стручним испитом заштите од пожара према 
потреби процеса рада у свему према спецификацији услуга руководиоца заштите од 
пожара из техничке спецификације. За ову врсту услуге не исказује се посебно 
реализовани фонд часова на месечном нивоу, а цена се даје кроз јединствену  вредност 
радног сата за све услуге из техничке спецификације. 
 
Пружалац услуга ванредне активности (елементарне непогоде, извођење радова, 
заваривање, сечења и лемњења, одржавање великих скупова и сл.) обавља ангажовањем 
додатних радника обезбеђења, а који односи се регулишу ван ове јавне набавке. 
 

ЦЕНА 
 

Члан 3. 
 Уговорне стране прихватају цену од ______  (уписује понуђач) динара по часу 
пружања услуга  коју је Пружалац услуга понудио приликом конкурисања за додељивање 
овог Уговора.  

Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  
 
 

РОК ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 4. 
 Овај Уговор закључује се на период од годину дана.  
 
  

ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

Члан 5. 
Наручилац услуга има право да, преко представника из Техничке службе 

Наручиоца услуга, врши контролу и надзор над пружањем услуга и да периодично врши 
оцену квалитета уговорених услуга. 

Пружалац услуга је дужан да евентуалне пропусте и недостатке отклони наредног 
дана од дана пријема рекламације. 
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Члан 6. 

Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге обавља ажурно и квалитетно, 
преко својих запослених и употребом сопствених средстава, према Техничкој 
спецификацији услуга из члана 2. уговора, и у свему у складу са важећим законским 
прописима, професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и 
добрим пословним обичајима. 
 

Члан 7. 
Пружалац услуга је одговоран за предузимање мера заштите на раду, заштите од 

пожара и других мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене 
ангажоване на пословима који су предмет овог уговора. 

Наручилац услуга је дужан да Пружаоцу услуга омогући упознавање ангажованих 
лица са: 

 Планом заштите од пожара и Планом евакуације лица и имовине из објекта;  
 местом и начином искључења електричне енергије у објекту; 
 местом и начином искључења воде у објекту; 
 могућим пожарним опасностима у објекту; 
 размештајем и употребом расположивих уређаја, средстава и опреме за гашење 

пожара. 
Пружалац услуга се обавезује да одреди лице које ће бити одговорно за 

организацију рада и за комуникацију у вези са извршењем овог уговора о чему писмено 
обавештава руководиоца Техничке службе Наручиоца услуга. 

Пружалац услуга је у обавези да у поступку обављања уговорених услуга сарађује 
са руководиоцем Техничке службе Наручиоца услуга. 
 
 

ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 8. 
 Наручилац услуга се обавезује да ће Пружаоцу услуга извршити плаћања у року од 
____  (не мање од 15 и не више од 45 дана) дана од фактурисња. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 60 дана од дана 

достављања писменог обавештења о отказу. 
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава 

на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да 
једнострано раскине уговор због неиспуњења, на начин одређен законом којим се уређују 
облигациони односи. 

 
Члан 10. 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани 
овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 11. 
 Измене и допуне овог Уговора, Наручилац услуга и Пружалац услуга, могу вршити 
искључиво анексом у писаној форми. Уговорне стране су сагласне да се обим предмета 
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набавке може повећати, без спровођења поступка набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности, у свему у складу са одредбом 
члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама.  

 
 

Члан 12. 
 Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 
решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у 
Београду. 
 
 

Члан 13. 
 Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој 
уговорној страни припада по 3 (три). 
  
 
 
 
 
 
        За Пружаоца  услуга                                                       За Наручиоца услуга 
 
     ______________________                                         ________________________ 
                                            Декан  
 
              Проф. др Бранислав Боричић  
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

за јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког обезбеђења, број   
10/2018 

 
 

Назив Јединична цена 
услуге без 

ПДВ-а 

Цена услуге на 
месечном нивоу 

без ПДВ-а 

Укупна 
годишња цена 

без ПДВ-а 

Укупна 
годишња цена 

са ПДВ-ом 
Услуге 

физичког, 
противпожарног 

и техничког 
обезбеђења 

    

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 2. уписати колико износи цена по једном радном сату без ПДВ-а, 
 У колони 3. уписати колико износи цена услуге на месечном нивоу без ПДВ-а 

(помножити цену по једном радном сату са 2034) 
 У колони 4. уписати укупну годишњу цену без ПДВ-а (помножити цену на 

месечном нивоу са 12).  
 У колони 5. уписати укупну годишњу цену са ПДВ-ом. 
 
 

 
 
 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 

 
Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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IX РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 
 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис услуге  

Период 
трајања 
уговора 
 (од –до) 

Вредност 
извршених 

услуга  
(у динарима, без 

ПДВ-а) 
     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:  

 
 
 
Напомена:Вредност једног уговора на годишњем нивоу мора бити минимум 6.000.000,00 
динара, без ПДВ-а. 
Минимално један референтни наручилац мора бити високошколска установа. 
 
Напомена: У случају потребе, образац фотокопирати. 
 
 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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X ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 
 

Назив 
референтног 
Наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  
 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је Пружалац услуге 
______________________________________________________, из 
_________________________________, у периоду од ____________ до ___________ године 
извршио услуге ________________________________________________, у укупној 
вредности од _____________________ (словима: 
_____________________________________________________________________________
_____) динара, без обрачунатог  ПДВ-а, а по основу Уговора бр. 
________________________ од ___________.  

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради 
учешћа у поступку јавне набавке услуга физичког, противпожарног и техничког 
обезбеђења наручиоца Економског факултета у Београду  (јавна набавка број 
10/2018) и у друге сврхе се не може користити.  

 

Место:___________________  
 
Датум:___________________ 

 
 

                     

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

                 Наручилац  

 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 
листе. 
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XI ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 

 O ПОСЕДOВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПЕРАТИВНО ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГА 

 
 

ПОНУЂАЧ: _________________________________, изјављује под кривичном и 
материјалном одговорноћшу да поседује следећу опрему: 

 
 

 
 

                                                                

Р. бр. 
Опрема  

Број 
(ком.) 

 
1. 

 
пиштољ 
 

 

 
2. 

 
ручни метал детектор 
 

 

 
3. 

 
електрична пумпа за црпљење воде 
 

 

 
4. 

 
униформе за раднике обезбеђења 
 

 

 

 

Напомена:  

Наручилац задржава право да пре доделе уговора о јавној набавци изврши увид у 
техничке капацитете понуђача. 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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XII  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. 

 

 

 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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XIII  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 услуга физичког,противпожарног и техничког обезбеђења, број     
10/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
У _________________             Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 

 
 

 
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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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке услуга физичког, 
противпожарног и техничког обезбеђења, број 10/2018, 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 
подношење понуде. 

 
 
 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 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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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРА 
 
 

За јавну набавку услуга физичког, противпожарног и техничког обезбеђења, за потребе 
Универзитета у Београду - Економског факултета, број  10/2018 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор: 
 
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, 
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене 
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 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 који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. 
 


