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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у
даљем тексту:  Закон),  чл.  6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Р. С.” бр.
86/15), Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  број:  4/18-1  деловодни  број: 6918 од
24.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  деловодни број: 6919 од
24.09.2018. године  измене Решења о образовању комисије деловодни број 7493 од 19.10.2018-
године.

Назив,  адреса  и  интернет  страница  Наручиоца:  ЈП  „Спортски  и  пословни  центар
Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад, www.spens.rs

ПИБ: 100236311

Матични број: 08157359

Број рачуна: 200-2388480101001-55

Шифра делатности: 9311

Назив банке: Поштанска Штедионица ад Београд

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет  јавне  набавке:  Предмет  јавне  набавке  бр.  4/18-1 су  Радови  на  реконструкцији  и
проширењу система за аутоматску дојаву пожара.

Процењена вредност јавне набавке износи: 4.900.000,00 динара без пдв-а.

Резервисана набавка: не

Контакт: Јарослав Јашо  факс 021/6621-780, адреса електронске поште: jaroslav.jaso@spens.rs
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка радова -  Радови на реконструкцији и проширењу система
за аутоматску дојаву пожара. 

опис, назив и ознака из општег речника:  ОРН:  45312100 - Радови  на  уградњи алармног
противпожарног система.

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна
набавка.

III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ) 

Poz. NAZIV

1

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje centralne jedinice sistema za automatsku detekciju i dojavu 
požara sledećih karakteristika: Adresabilna protiv-požarna centrala - 4 petlje, sa opcijom poziva 
vatrogasne brigade. Za unutrašnju montažu. Centrala mora biti "otvorene" arhitekture to jest sva 
programiranja (instalaterska) moraju biti dostupna preko tastature centrale. Centrala ima mogućnost 
jednostavnog izvoza konfiguracije na USB i učitavanja konfiguracije u softver za programiranje sa 
USB diska. Kompatibilnost sa: sirenama koje se napajaju preko petlje, podnožjima za sirene, sa 
detektorima sa zamenljivom optičkom komorom, itd. Dupla podrška za procesor: Fail Safe Mode, 
podržava umanjene radne modove (u slučaju greške procesora). Centrala podržava dva različita 
protokola za adresabilne uređaje petlje. Centrala mora imati mogućnost umrežavanja sa ostalim 
centralama istog proizvođačai i to 64 centrale u mreži. Centrale mogu biti adresabilne, konvencionalne
ili centrale za upravljanjem gašenjem požara.Sadrži: 4 analogne petlje, (do 512 zona) sa kontrolom 
požara; 2 programibilna ulaza;4 nadzirana izlaza (2 x 750 mA, 2 x 350 mA), 2 relejna izlaza;do 40 
zonskih LED indikatora za gašenje požara i smetnji, sa propratnim tekstom;Komunikacioni 
portoviEthernet TCP/IP za daljinsko održavanje i programiranje, Slanje emaila prilikom događaja 
direktno sa centrale na 4 korisnička naloga 3 x USB i 3 x RS-232;LCD displej sa grafičkim simbolima
(do 512 zona); Plug-in konektori;Pomoćno napajanje 24 VDC (12 V / 18 Ah); Stand-by do 72 časa i 
30 minuta alarma.Centrala sadži modul za povezivanje centrale na monitoring centar preko telefonske 
linije. Kartica koristi Contact ID (CID) protokol i ima mogućnost dvostrukog izveštavanja na šest 
monitoring centara, kompatibilna sa OH2000 i SUR-gard SG System 1 risiverima Centrala prenosi 
monitoring centru sve događaje (greške, alarme, servisna stanja, reset, itd.kartica poseduje ulaze za 
dve telefonske linije. Modul treba da je EN54-21 sertifikovan (PSTN i GPRS).Funkcije:Automatska 
podešavanja;3 nivoa autorizacije korisnika; istorija događaja za 9999 memorisanih događaja. Centrala 
poseduje potrebne držače za montažu u rack ormane 19". Povezivanje i konfiguracija — srpski 
jezik.Stepen zaštite IP30.Napajanje: 220 VAC (175 mA odn. 241 mA u alarmu);Petlja 26 - 32 V; Max. 
struja 400 mA.Radna temperatura: -8 °C do +42 °C.Dimenzije: 449,60 x 171,20 x 550 mm.Odobrenje 
i usaglašenost: CE / CPD / EN54-2 / EN54-4, EN54-21NEN2535 / NBNS21-100.U skladu sa: 
BS5839-1, VdS i LPCB, WEEE / RoHS.

2
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Akumulatorska baterija, 12V/42Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 
minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja
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3

Nabavka, isporuka, instalacija i konfiguracija programske podrške(softvera) za vizuelizaciju sistema, 
monitoring i upravljanje u realnom vremenu (online) jedne ili istovremeno više centralnih jedinica. 
Komunikacija između monitoring softvera i centrale/a se vrši putem postojeće računarske mreže u 
objektu. Softver treba da bude isporučen sa svim potrebnim licencama za instalaciju na 1 glavni server
i 2 klijentska računara, treba da je "otvorenog" tipa, odn. da ima mogućnost nadzora rada i upravljanja 
i drugim sistemima tehničke zaštite, različitih proizvođača, najmanje sledećih sistema: *video nadzor 
*protivprovalni sistemi *sistemi za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena *interkomski 
sistemi. *perimetarski sistemi *aktivni telekomunikacioni sistemi (svičevi, itd) *softveri za 
prepoznavanje tablica (LPR) *sistemi javnog razglasa (Public Announcement System) Osnovne 
karakteristike softvera: - obrada podataka i upravljanje integrisanim sistemima u realnom vremenu, - 
podržane različite tehnologije za parametrizaciju i upravljanje različitim sistemima za automatsku 
detekciju požara - klijent-server arhitektura - jedinstven (zajednički) interfejs za sve sisteme teh. 
zaštite, - upravljanje svim elementima u sistemu automatske dojave požara kroz kontrolni centar 
klijent aplikacije i grafičku mapu. - višeslojni (multi-layer) grafički modul sa mogućnošću učitavanja 
arhitektonskih podloga - automatski ispis na displej pozicije elemenata pri nastanku alarma/kvara u 
sistemu, - procedura postupanja u zavisnosti od nastalog događaja, odn. prikaz uputstava operateru - 
pristup svim podacima definisan je podesivim pravima korisnika, sa centralnim arhiviranjem svih 
događaja i automatskim zapisivanjem svih aktivnosti operatera - podrška za MS SQL Server- 
mogućnost razmene podataka (uvoz/izvoz) 

4

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centralna računarska stanica (server) najmanje sledeće 
konfiguracije: Tower server sa mogucnoscu konverzije u Rack 4U varijantuIntel Xeon E3-1220v5 
4C/4T 3.00 GHz 8MB8 GB (2x4GB) DDR4, unbuffered, ECC, 2133 MHz, minimum 4 memorijska 
slota DDR4 UDIMM na ploči, proširivo do 64GBDVD RW, Minimum 2 x 1Gbit integrisana mrežna 
porta, 2 X SATA 6G 1TB 7.2K HOT PLUG 3.5-inchsa 4 porta za unutrašnje SATA HDD za RAID 0, 
1, 10 za Windows i LinuxHardverski Raid 12 Gbit/s sa podržanim nivoima 0, 1,10, 5, 50Minimum 4 x 
PCI Express slotova u kombinaciji: 2x PCIe G3 x8, 1x PCIe G3 x4, 1x PCIe G3 x1, mogućnost 
realizacije PCI legacy slota dodatnim adapteromMinimum 10 USB portova u kombinaciji (2 napred, 6 
pozadi, 2 interna) od čega najmanje 5 USB 3.0 portovaMinimum 300W, 90% efikasnosti, Godinu dana
sa beplatnim delovima, radom servisera i preuzimanjem i vraćanjem na lokaciji korisnika. Neophodno 
je dostaviti link ka Internet stranama proizvođača na kojima se unosom serijskog broja mogu proveriti 
podaci o dužini trajanja i tipu garancije za uređaj sa datim serijskim brojem.CE, RoHS, 
WEEEWindows Server 2012 R2 Standard 2CPU&2VM OEM. MultilingualTastatura, miš od istog 
proizvođača 

5

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Upravljačko-nadzorna računarska radna stanica: Small 
Form Factor, Intel, min. 3.3 GHz, 6 MB total cache, 4C/4T Intel® H110, 4 GB DDR4, 2133 MHz, 
min. 2 DIMM slots, DVD +/- RW, 10/100/1000 MBit/s, 500GB, SATA III, 7200 rpm, 2x USB 2.0 
front, 2x USB 3.0 front, 2x USB 2.0 rear, 2x USB 3.0 rear, Minimum jedan od traženih USB 
priključaka treba da podržava power-always-on tehnologiju, 2x USB 2.0 internal, 1x DP, 1x DVI, 2x 
PS/2, 1x RJ-45, NVIDIA GeForce GTX 745 2GB, 1x3.5“ internal, 1x3.5“ external, 1x5.25“ external, 
1x PCI-Express 3.0 x16 Low profile, 1x PCI-Express 2.0 x4 Low profile1x PCI-Express x1 Low 
profile, Min. 280W, min. 91% eficiency at 100% load, Latin font tastatura, Optički miš (istog 
proizvođača kao i PC), Integrisani zvučnici, Integrisan sigurnosti prekidač sa detekcijom otvaranja 
kućišta Izvor za napajanje monitora iz kućišta PC, bez smanjivanje energetske efikasnosti napojne 
jedinice kompletnog PC-a Minimum 3 godine garancije sa beplatnim delovima i radom servisera. 
Neophodno je dostaviti link ka Internet stranama proizvođača na kojima se unosom serijskog broja 
mogu proveriti podaci o dužini trajanja i tipu garancije za uređaj sa datim serijskim brojem.Energy 
Star 6.1, EPEAT® Gold i 2 kom. monitora: od istog proizvođača kao i radna stanicaMin. 21.5-inča, 
Tilt, -5⁰/+20⁰, In-Plane Switching (IPS) tehnologija LED 16:9, 1920x1080250 cd/m2, Typical: 1000:1, 
Advanced: 20.000.000:1, 178⁰/178⁰ 5 ms, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, Integrisani CE, TCO Display 
6.0, ENERGY STAR® 6.0, EPEAT Silver, 3 godine sa beplatnim delovima, radom servisera i 
preuzimanjem i vraćanjem na lokaciji korisnika. 
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6

Nabavka, isporuka, instalacija i konfiguracija programske podrške softvera za konfiguraciju i 
održavanje centrale, zasnovan na Windows platformi. Omogućava lokalno i daljinsko programirane i 
podešavanje svih parametara centrale i sistema preko direktne konekcije (USB) ili putem lokalne 
računarske mreže (LAN). Softver treba da bude na srpskom jeziku.

7

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Ulaznog modula, za rad u adresnoj petlji, Namena: Povezivanje 4 konvencionalne zone - do 20 
konvencionalnih detektora ili neograničen broj konvencionalnih rucnih javljaca požara po zoni - sa 
adresabilnom petljom.
Funkcije: Detekcija i signalizacija smetnje na liniji kao prekid ili kratak spoj; Jednostavno adresiranje; 
Indikacija statusa.
Potrebno eksterno napajanje 24 V ili napajanje preko petlje. Sive boje.
Napajanje: 22-38 V, Mirna struja: 110 - 135 uA, Alarmna struja < 5mA.
Radna temperatura: 10 °C do +50 °C. Dimenzije: 150 x 110 x 70 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54-18, CPD.

8

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Izlaznog modula, za rad u adresnoj petlji, Namena: Poseduje programibilni naponski relejni izlaz 
kojima se upravlja preko analogne petlje; Potrebno eksterno napajanje 24 V ili napajanje preko petlje, 
za aktiviranje znakova upozorenja i drugih uređaja.
Funkcije: Detekcija i signalizacija smetnje na liniji kao prekid ili kratak spoj; Jednostavno adresiranje; 
Indikacija statusa.
Napajanje: 22-38 V, Mirna struja: 110 - 135 uA, Alarmna struja < 3,6mA.
Radna temperatura: 10 °C do +50 °C. Dimenzije: 150 x 110 x 70 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54-18, CPD.

9

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Izlaznog modula, za rad u adresnoj petlji, Namena: Poseduje programibilne beznaponske relejne 
kontakte (C, NC, NO) kojima se upravlja preko analogne petlje; Potrebno eksterno napajanje 24 V ili 
napajanje preko petlje, za aktiviranje ventilacije, znakova upozorenja i drugih uređaja.
Funkcije: Detekcija i signalizacija smetnje na liniji kao prekid ili kratak spoj; Jednostavno adresiranje; 
Indikacija statusa.
Napajanje: 22-38 V, Mirna struja: 110 - 135 uA, Alarmna struja < 10mA.
Radna temperatura: 10 °C do +50 °C. Dimenzije: 190 x 140 x 70 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54-18, CPD.

10

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za unutrašnju i spoljašnju montažu. Selektor 32
tona, glasnost 94-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP65, u skladu sa
EN54-23 standardom

11

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Sirena sa led bljeskalicom i glasovnom evakuacijom. Sirena kombinuje normalni ton signala sirene sa 
jasnim sinhronizovanim glasovnim porukama kako bi se smanjila zbunjenost i uznemirenost tokom 
aktivnog alarma. Dostupna sa 7 unapred programiranih poruka na srpskom jeziku. Sadrži USB port za 
programiranje prilagođenih glasovnih poruka, odabir do 7 poruka 110 dB (A) ton i 90dB (A) glasovna 
poruka. Automatska sinhronizacija, robusna konstrukcija IP66. Kontrola jačine zvuka -20dB 
Napajanje 17-28V DC Struja – LED bljeskalica 30mA peak pri 24V DC 64 tona

12
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kontrolera glasovne evakuacije: Mogućnost prenosa 
standardnih glasovnih poruka preko istog ožičenja sistema dojave požara, Uzbuna, Evakuacija, 
Testiranje sistema, Uzbuna završena sve u redu 
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13

Nabavka, isporuka i montaža:
Razvodnog ormana za smeštaj centrale za detekciju i dojavu požara, adresabilnih modula, 
akumulatorskih baterija i pomoćnih napajanja. Orman treba postaviti na poziciji predviđenoj u 
grafičkom delu. Orman treba da bude slobodnostojeći: 800x1000x2000 od limenog plastificiranog 
kućišta sa staklenim vratima. Orman treba da poseduje komplet polica za smeštaj adresabilnih modula 
sa mogućnošću izvlačenja radi nesmetanog pristupa modulima kao i panele za ranžiranje kablova

14

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Napajanje 24 V 8A, Namena: Za protiv-požarne sisteme. Funkcije: Punjač baterije (27.6 VDC), 
Nadzor; Signalizacija; Potpuna elektronska zaštita od kratkog spoja i preopterećenja, ineligentna 
tehnologija Eco-Charge, izbor opterećenja za punjenje, mogućnost punjenja baterija do 2 x 65Ah, 
RS232 interfejs, LED indikacija. Ulazni napon: 110 - 230 VAC.Radna temperatura: -10 °C do +40 °C 
pri 75% vlažnosti vazduha. Dimenzije: 400 x 420 x 180 mm. Odobrenje i usaglašenost: EN54: 4:1997 
+ A1: 2002 + A2: 2006, u kompletu sa dve baterije 12V, 33Ah.

15
Nabavka, isporuka i polaganje u odgovarajuće vatrootporne obujmice i označavanje signalnog kabela, 
komplet sa obujmicama i svim potrebnim radovima i pomoćnim materijalom, tip kabla: WFA10210 
2x1mm E30

16
Svi nespecificirani radovi na kontroli i otklanjanu primedbi datih u kontroli sistema dojave požara 
ovde ne obuhvaćeni (zamena oštećenih ručnih javljača požara i sl.).

17
Svi nespecificirani radovi i montažni i potrošni materijal kao kablovi, razvodne kutije, masa za 
zaptivanje prodora, PVC vezice, nalepnice, tiple i vijci, dvostrano lepljiva traka i sl., a neophodan za 
postizavanje pune funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih propisa u struci.

18

Puštanje sistema u rad. Usluga obuhvata:
- Kompletno programiranje i konfigurisanje centrale sistema za dojavu požara i provera svih funkcija 
sistema uz vođenje primo-predajnog protokola i zapisnika o funkcionanom ispitivanju
- Obuka radnika za rukovanje sistemom prema preporukama proizvođača
- Izrada i predaja Alarmnog plana sistema automatske detekcije i dojave požara, Uputstva za rukovanje
na srpskom jeziku, uputstva za održavanje, kontrolne knjige održavanja i spiska elemenata petlje
- Primopredaja sistema naručiocu (predaja tehničke dokumentacije i EN i SRPS sertifikate i ateste 
uvezene opreme)

Понуђач је у обавези да по успостављању и пуштању у рад система за аутоматску детекцију и
дојаву пожара  изради пројекат  изведеног  стања  и достави га  у  штампаној  и  електронској
форми на cd-u (у DWG формату)

Уз  понуду  понуђач  је  обавезан  да  достави  и  каталог  произвођача  понуђене  опреме  и
софтвера. 

Наручилац  радова оставља могућност да понуђачи могу обићи место извођења радова пре
подношења понуде као и да изврше увид у пројекат.

Особа надлежна за сва техничка питања и договор око термина обиласка места извођења
радова је Војислав Петровић, контакт телефон: 069/8668-057.
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IV -УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да  сачине понуду,  садржи податке  о захтевима  Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној
набавци радова. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку
јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

2. УПУТСТВО  О  НАЧИНУ  ПОПУЊАВАЊА  ОБРАЗАЦА  И  ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ  У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове  конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица
за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом,  у супротном ће
његова понуда бити одбијена као неприхватљива.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као
заступник понуђача  код Агенције  за  привредне регистре,  потребно  је  да  уз  понуду достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  
У  случају  заједничке  понуде  групе  понуђача  све  обрасце  потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр.
1.-, изузев образаца 2.- и 5.- и 7.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача
у своје име.
Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног  отварања понуда.
Наручилац  захтева  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  у  целини  и
запечаћени,тако да се немогу накнадно убацивати,одстрањивати или замењивати појединачни
листови,односно прилози,а да се видно не оштете листови или печат.

3.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

4. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да  измени,  допуни или опозове своју достављену понуду,  у  писаном облику,
најкасније до истека  рока за подношење понуда. 
Свако  обавештење о  изменама,  допунама  или  опозиву мора бити  припремљено,  означено  и
достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти:
,,ИЗМЕНА  ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“  за поступак јавне
набавке број 4/18-1  - НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће
разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу. 
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за подношење исте.

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној  и запечаћеној  коверти (овера печатом на месту где је
затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
Понуда мора бити повезана у једну целину.  Понуду са обрасцима и доказима о испуњености
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услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу: 
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад, са назнаком: 

„Понуда за поступак јавне набавке радова на реконструкцији и проширењу система за
аутоматску дојаву пожара

 ЈН. број 4/18-1 -НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон понуђача као и
име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може
бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. 

6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.
став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведени:
1) подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи  из  групе  понуђача,  одговарају  Наручиоцу  неограничено  солидарно  у  складу  са
Законом. 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75.  став 1. тачка 1) до 4)  Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку
Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Услове   у  складу  са  чланом  76.  Закона,  понуђачи  из  групе  испуњавају  заједно,  на  основу
достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла, 
 попуњен и оверен Образац бр. 1А  - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале

чланове групе понуђача.
У  случају  заједничке  понуде  групе  понуђача  све  обрасце  потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр.
1.-, изузев образаца 2.- и  5.- и 7.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача
у своје име.

7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је  дужан да у понуди наведе  проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
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преко подизвођача.
Наручилац захтева од понуђача да уз понуду достави и закључен уговор са сваким подизвођачем
о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о
јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1. Б – Подаци
о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.- и 5.- и 7.- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка
1) до 4)  Закона, што доказује достављањем доказа наведених у  одељку Услови за учешће из
члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Доказ  о  испуњености  услова  из  члана  75.  став  1.  тачка  5.  Закона  понуђач  доставља  и  за
подизвођача уколико ће набавку за који је неопходан тражени услов вршити преко подизвођача.
Додатне  услове  у  вези  са  капацитетима  понуђач  испуњава  самостално,  без  обзира  на
ангажовање подизвођача.
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. 

Понуђач може ангажовати  као подизвођача  лице  које  није  навео  у  понуди,  ако је  на  страни
подизвођача  након  подношења  понуде  настала  трајнија  неспособност  плаћања,  ако  то  лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

8. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације  или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица
за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику,  на приложеном Обрасцу понуде. Садржину
понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76.
Закона о  јавним набавкама,  предвиђени чл.  77.-  овог закона,  који  су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове
тачке:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, 
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.-  Изјава понуђача  да је поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине  да му није изречена мера забране обављања делатности, која се налази
на снази у време објављивања позиваза подношење понуда;

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Образац трошкова припреме понуде,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о независној понуди,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о финансијској гаранцији,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача да испуњава све обавезне 

услове из чл.75. Закона,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8. - Модел уговора
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 обрасци и докази у складу са тачком 7. овог упутства у случају да група понуђача подноси
заједничку понуду, односно тачком 8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.

 Понуђач је у обавези да све доказе о испуњености додатних услова доставља у виду
фотокопија докумената дефинисаних у додатним условима у складу са чл. 76. Закона.

 Уз  понуду понуђач  је  обавезан  да  достави  и  каталог  произвођача  понуђене  опреме  и
софтвера. 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити
као неосноване.

9.   ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА  БИТИ  НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе  јединичне цене без  пдв-а,  као и   укупну цену
понуде са и без пдв-а, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза  на
додату вредност.
Понуђена  цена  треба  да  садржи  све  евентуалне  трошкове  које  Понуђач  има  у  реализацији
предметне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Цена је фиксна та време трајања уговора, и не може се мењати.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ГАРАНТНИ  РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ  ОД
КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок  плаћања не  може  бити  краћи  од  30 дана   нити  дужи  од  45  дана,  рачунајући  од  дана
потписивања Записника о приморедаји радова и  пријема исправног рачуна.
Сви  износи  морају  бити  јасно  написани,  а  свака  евентуална  измена  истих,  мора  бити
парафирана од стране понуђача и оверена службеним печатом.
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће
одбијена као неприхватљива.

10.2. Захтев у погледу гаранције
Гарантни рок за изведене радове  за уграђени материјал и испоручену опрему опрему не може
бити краћи од 2 године ( 24 месеца ), рачунајући од дана сачињавања протокола о примопредаји.
Понуда  са  краћим  гарантним  роком  неће  бити  разматрана,  већ  ће  бити  одбијена  као
неприхватљива.
Гаранција  обухвата  бесплатно  обавезно  сервисирање  система  по  потреби,  као  и  препоруци
произвођача. 
Приликом испоруке  опреме  понуђач  је  у  обавези  да  Наручиоцу  достави   каталоге  за  све
производе и гарантни лист за испоручену опрему.
Гарантни рокови почињу да теку од момента потписивања Записника о примопредаји радова,
односно испоруке комплетне опреме и комплетне имплементације (монтаже) система. 
Рок за отклањање недостатака у гарантном року је максимално 24 сати рачунајући од момента
упућивања позива од стране Наручиоца. 

10.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
У  случају  да  понуђач  наведе  краћи  рок  важења  понуде,  понуда  ће  бити  одбијена  као
неприхватљива.

10.4. Захтев у погледу рока почетка и завршетка радова
Извођење  радова  започеће  најкасније  у  року  од  2 дана  од  дана  пријема  писаног  позива
Наручиоца, а након закључења уговора. Рок реализације Уговора  - завршетка радова не може
бити дужи  од 30 календарских  дана од  дана увођења изабраног понуђача у посао, о чему се
сачињава записник од стране  Наручиоца.

11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени
или означени као поверљиви. 
Наручилац  може  да  одбије  да  пружи  информацију  која  би  значила  повреду  поверљивости
података добијених у понуди. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац  ће  као  поверљива  третирати  она документа  која  у  десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако
се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник  изнад  ознаке  поверљивости  написати  „ОПОЗИВ“,  уписати  датум,  време  и
потписати се.Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац ће такву понуду третирати као понуду без поверљивих података. 
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. 

12. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити од
Наручиоца  накнаду  трошкова.  Понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и
структуру трошкова припремања понуде. ( Образац бр. 4)          

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: ЈП „Спортски
и пословни центар  Војводина“,  Сутјеска  2,  Нови  Сад, електронске  поште  на  e-mail  адресу:
jaroslav.jaso@spens.rs или  факсом  на  број  021/6621-780  сваког  радног  дана  у  периоду 10,00
часова до 14,00 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Уколико Наручилац добије захтев за додатним информацијама или појашњењима након
времена које је одређено у конкурсној документацији, сматраће да је захтев за додатним
информацијама упућен првог наредног радног дана и у складу са тим рачунаће рокове за
давање одговора заинтересованим  понуђачима у складу са Законом о jавним набавкама.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима  конкурсне  документације  и  указивањем  на  евентуално  уочене  недостатке  и
неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
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информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације“  (и  указивањем  на  евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр 4/18-1.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  да
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. 
Комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се  искључиво  на  начин  одређен  чланом  20.
Закона.

14. ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог
подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико  Наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно  извршити
контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити
примерени рок  да  поступи  по  позиву Наручиоца,  односно  да  омогући Наручиоцу контролу
(увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  Понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако  се  Понуђач  не  сагласи  са  исправком рачунских  грешака,  Наручилац  ће  његову понуду
одбити као неприхватљиву. 

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА                     
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума:  “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће
изабрана понуда понуђача који је понудио краћи краћи рок завршетка радова.

16.  ПОШТОВАЊЕ   ОБАВЕЗА   КОЈЕ   ПРОИЗИЛАЗЕ   ИЗ   ВАЖЕЋИ        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  и  да му није изречена мера
забране обављања делатности, која се налази на снази у време објављивања  позива  за
подношење  понуда; (Образац број 2 . -  Изјава, дата је као  саставни  део  конкурсне
документације).                         

17. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда,  је  понуда која  је  примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у
позиву. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом,
а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено.
Представници  понуђача  који  учествују  у  поступку  јавног  отварања  понуда,  морају  да  пре
почетка поступка јавног отварања, доставе Комисији писано овлашћење издато на меморандуму
понуђача, заведено и оверено печатом,  потписано од стране  овлашћеног лица понуђача, за
учествовање у поступку отварања понуда.
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18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може бити дужи
од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.

20.  УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
(осам)  дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона  о  јавним  набавкама. Ако Н аручилац не достави потписан уговор понуђачу у
наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем
од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен
захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Н аручилац
може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити
позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
Измена уговора о јавној набавци
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промене битних
елемената уговора  као што су измена уговореног обима предмета набавке и промена уговорене
цене и других битних елемената уговора.
Ако Наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о
измени уговора коју је дужан да објави на Порталу јавних набавки у року од 3 дана.
Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.
Измене током трајања уговора се спроводе ускладу са чланом 115. Закона

21.     ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ   АУТОНОМИЈЕ ИЛИ   ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ
ГДЕ  СЕ  МОГУ  Б ЛАГО ВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ  ПОДАЦИ  О  ПОРЕ СКИМ
ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ,
У СЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ  ЗА  ИЗВРШЕЊЕ  УГОВ ОРА О
ЈАВНОЈ НАБ АВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, министарства надлежног за
финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у министарству
надлежном за рад.

22. ГАРАНЦИЈА  ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И ОТКАЛЊАЊА НЕДОСТАТАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ:
Изабрани  понуђач  дужан  је  да  приликом  потписивања  уговора  о  јавној  набавци,  достави
Наручиоцу и то:
1. Једну бланко меницу за добро извршење посла  понуђач коме је додељен уговор  о јавној
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набавци приликом закључења уговора Наручиоцу предаје бланко соло меницу оверену печатом
и потписом овлашћеног лица понуђача са потврдом пословне банке понуђача да је меница коју
понуђач  доставља  регистрована  у  регистру меница  и  овлашћења Народне  банке  Србије,  са
меничним писмом  које мора бити попуњено и оверено и у које ће се  уписати износ од 10% од
вредности Уговора без ПДВ-а, као и копију депо картона.
Понуђач  је  дужан  да  достави  меницу  која  је  регистрована  у  складу  са  Законом  о  платном
промету (“Сл. гласник РС”, број 139/2014)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница (“Сл. гласник РС”, број 810/2015) и овлашћења (“Сл. гласник РС”, број
56/2011).  Као доказ  да  је  меница  регистрована  како је  горе  наведено,  Понуђач  је  дужан да
достави фотокопију овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног захтева врши
пословна банка понуђача.
2. Једну бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача са потврдом пословне банке понуђача да је меница коју
понуђач  доставља  регистрована  у  регистру  меница  и  менично  овлашћење  које  мора  бити
оверено и попуњено у износу од 10% (десетпосто) вредности уговора без пдв-а, са роком важења
3 (три) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Понуђач  је  дужан  да  достави  меницу  која  је  регистрована  у  складу  са  Законом  о  платном
промету (“Сл. гласник РС”, број 139/2014)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница (“Сл. гласник РС”, број 810/2015) и овлашћења (“Сл. гласник РС”, број
56/2011).  Као  доказ  да  је  меница  регистрована  како  је  горе  наведено,  Понуђач  је  дужан  да
достави фотокопију овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног захтева врши
пословна банка понуђача.

23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
jaroslav.jaso@spens.rs,  факсом  на  број  021/6621-780 или  препорученом  пошиљком  са
повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за  заштиту права  којим се  оспорава врста  поступка,  садржина позива за  подношење
понуда  или конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим ако је  примљен од стране
Наручиоца најкасније  три дана пре истека  рока за  подношење понуда,  без  обзира на  начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3.  члана 149.
Закона о јавним набавкама), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана
149. Закона о јавним набавкама), 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
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захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац  објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  на  Порталу  јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ  Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000,00 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у  поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167.  Закона о
јавним набавкама.
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V -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Рeд. 
бр.

Oбaвeзни услoв зa учeшћe у 
пoступку jaвнe нaбaвкe из члaнa 
75. стaв 1. Закона

Пoтрeбни дoкaзи из члaнa 77.  став 1. Закона и 
oргaни нaдлeжни зa њихoвo издaвaњe

1.

да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;

извод из регистра надлежног органа (Агенције за 
привредне регистре)
Сходно одредбама члана 79. став 4. ЗЈН, понуђач 
није дужан да доставља извод о регистрацији 
Агенције за привредне регистре јер је овај доказ 
јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре.

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;

Напомена:     Понуђач који има 
више законских заступника 
доставља  доказ за све законске 
заступнике.

потврда надлежног суда (извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре), и то:
Правна   лица   доста     достављају:  

 - извод из казнене евиденције основног и вишег 
суда на чијем је подручју седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица;

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду;

- уверење из казнене евиденције надлежне полициске
управе Министарства унутрашњих послова за 
законског заступника - захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта.

 Предузетник         као         понуђач         и         физичко         лице         као   
понуђачи     достављају:  

 уверење из казнене евиденције надлежне полициске
управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта.
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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;

потврда надлежног пореског органа и 
организације за обавезно социјално осигурање 
или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације (уверење 
Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода);

4.

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

Лиценца  надлежног  Министарства
унутрашњих послова Републике Србије,
сектор  за  ванредне  ситуације,  за
обављање  послова  пројектовања  и
извођења  посебних  система  и  мера
заштите од пожара за:

1) Пројектовање  и  извођење
стабилних  система  за  дојаву
пожара (Лиценца Б2)

Доказ: копија Решења надлежног министарства

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).

Потписан о оверен Образац изјаве број 2 . 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. Услов из чл. 75. ст. 2. 
Закона у делу који се односи на непостојање забране 
делатности .
- Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда; Предузетници: 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције 
за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда. 
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Додатни услови из члана 76. ЗЈН Потребни докази из члана 77. став 2. ЗЈН

  Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним пословним  кaпaцитeтoм:

1.

Да  је  понуђач  овлашћен  од  стране
произвођача  или  генералног
дистрибутера (уколико произвођач нема
своју канцеларију у Републици Србији)
за  продају,  сервисирање и  инсталацију
понуђених добара 

Доказ:
Потврда произвођача или генералног дистрибутера.

2

Да има успопстављен и применљив:
1. систем менаџмента квалитетом 

у складу са захтевима ISO 9001,
2. систем заштите животне 

средине у складу са захтевима 
стандарда ISO 14001,

3. систем заштите здравља и 
безбедности на раду у складу са 
захтевима стандарда OHSAS 
18001 за пројектовање, уградњу, 
преглед , одржавање и 
сервисирање опреме и система 
противпожарне заштите и 
вршење обуке из области 
заштите од пожара

Доказ:
фотокопије тражених сертификата

3.

Да је у претходне 3 године реализовао
радове на уградњи или реконструкцији
система за дојаву пожара, и то:

1. уградио  минимум  две
инсталације стабилнх система за
дојаву и детекцију пожара и то
најмање  једну  у  објекту
површине веће од 30.000м2.

2. уградио  минимум  једну
инсталацију  софтвера  за
интеграцију  различитих
система,  мониторинг  и
управљање у реалном времену и
графички приказ.

Доказ:
1.  потврда  на  меморандуму  купца  са  контакт
подацима купца  где је  инсталиран систем како би
наручиоц  могао  пре  склапања  уговора  проверити
референцу

2.  .потврда  на  меморандуму  купца  са  контакт
подацима  купца  где  је  инсталиран  софтвер  за
визуелизацију система,  мониторинг и управљање у
реалном  времену  (онлине)  једне  или  истовремено
више централних јединица како би наручиоц могао
пре склапања уговора проверити референцу

4

Да поседује сертификат да је понуђена
опрема  за  дојаву  и  детекцију  пожара
компатибилна  са  софтвером  за
визуалилацију  система,  мониторинг  и
управљање у реалном времену потписан
од  стране  представника  произвођача
софтвера  и  од  стране  произвођача
опреме за дојаву пожара.

Доказ:
1.Копија  сертификата  о  компатибилности
поптисаног  од  стране  произвођача  софтвера  за
интеграцију  и  произвођача  понуђение  опреме  за
дојаву пожара
2. Копија извештаја о компатибилности софтвера за
интеграцију  са  системом   за  дојаву  пожара
потписан  од  стране  произвођача  софтвера  и
произвођача система за дојаву пожара.
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5

Да  поседује  потврду  о  усаглашености
по  Правилнику  о  електромагнетној
компатибилностиза тражена добра и то
за  Централну  јединицу  система  за
аутоматску детекцију пожара  (ставка  у
предмеру број 1) и за напајање 24V 8A,
за  противпожарне  системе  системе
(ставка у предмеру број 14) 

Доказ:
доставити   потврду  о  усаглашености  по
Правилнику  о  електромагнетној  компатибилности
издату од домаће куће акредитоване за вршење тих
послова

6.

Да  је  обучен  од  стране  произвођача
софтвера:

1. за администрацију софтвера 

2. за  администрацију  модула
везаног за произвођача опреме.

Доказ:
1. копија  сертификата  за  најмање  једног  (1)

запосленог  или  ангажованог  од  стране
понуђача,  издата  од  стране  произвођача
софтвера  за  системску  администрацију
софтвера.

2. копија  сертификата  за  најмање  једног  (1)
запосленог  или  ангажованог  од  стране
понуђача,  издата  од  стране  произвођача
софтвера  да  је  запослени  или  ангажовани
радник систем специјалиста за модул који се
односи на понуђена доба.

7.
Понуђач  мора  поседовати  Овлашћење
Сертификат  о  акредитацији  Издат  од
Акредитационог  тела  Србије  за  обим
акредитације:  прво  и  периодично
контролисање инсталација и уређаја за
аутоматско откривање и дојаву пожара

Доказ:  Сертификат  АТС-а  којом  се  потврђује  да  је
правно  лице  акредитовано  по  стандарду  ЦРПС
ИСО/ИЕЦ 17020:2012
Обим акредитације издат од стране АТС-а.

Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним тeхничким кaпaцитeтoм:

1.

да је  понуђач обезбедио или поседује
минимум по 1 (једно) теретно возило за
рад на терену (  минималне носивости
3000кг) и 1 (једно) путничко возило 

Дoкaз о влaсништву, зaкупу или лизингу путничког
и  теретног вoзилa,  фотокопије саобраћајних
дозвола и полиса осигурања.

2.
Да  поседује  скелу  висине  минимум
10м

Доказ:
Копија  рачуна,  и  копија  важећег  сертификата
произвођача

3

Да  располаже  опремом  за  мерење
електричних инсталација, јачине звука,
капацитета и исправности акумулатора
са уверењем о еталонирању:
-Уређај  за  мерење  електричне
инсталације „Вишенаменско мерило за
проверу мера заштите у електроници“
или одговарајуће
-Уређај за мерење јачине звука („Digital
sound level meter“)

Доказ:
Копија  рачуна,  са  фотокопијама  уверења  о
еталонирању или калибрацији
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Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним  кадровским кaпaцитeтoм:

1.да понуђач има у радном односу, или
ангажована  минимум 2 (два) инжењера
техничке  струке,  ималаца  важећих
лиценци  Инжењерске  коморе  Србије  и
то

Минималног  једно  лице  са  лиценцама
бр. 350 , 450,  

Минимално  једно  лице  са  лиценцама
353 и 453.

2. минимум 2 (два) ималаца овлашћења -
лиценци  Министарства  унутрашњих
послова  Србије  и  то   Лиценце
Министарства унутрашњих послова  Б2
(стабилни системи за дојаву пожара), 

3.  Минимум  3  запослена  са  стручним
испитим  ЗОП  и  Уверењем  за  рад  на
висини

Доказ:

1.фотокопија лиценци и уверењу Инжењерске коморе

М обрасци и уговори о раду

2.фотокопија лиценци

М обрасци и уговори о раду 

3.потврда о положеном стручном испити ЗОП

Лекарско уверење за рад на висини

М обрасци и уговори о раду

Средство финансијског обезбеђења:

1.

- Пoнуђaч je oбaвeзaн дa пoднeсe 
1 . блaнкo соло мeницу за добро извршење
посла која је регистрована у складу са 
чланом 47а. став 6. Закона о платном 
промету, кoпиjу кaртoнa дeпoнoвaних 
пoтписa и мeничнo писмo – oвлaшћeњe
2.  блaнкo соло мeницу  за  отклањање
недостатака  у  гарантном  року која је
регистрована у складу са чланом 47а.
став 6. Закона о платном промету,
кoпиjу кaртoнa дeпoнoвaних пoтписa и
мeничнo писмo –
 oвлaшћeњe

-Пoнуђaч je дужaн дa приликом потписивања уговора
пoднeсe п о  ј е д н у  блaнкo мeницу:
- кao гaрaнциjу – срeдствo oбeзбeђeњa, за отклањање
недостатака у гарантном року , са роком важења 3 (три)
дана дужим од уговореног гарантног рока. 
-блaнкo соло мeницу за добро извршење посла 

Блaнкo мeнице мoрaју бити пoтписaне и oвeрeне
пeчaтoм, бeз уписaнoг дaтумa и изнoсa.
Taкoђе уз блaнкo мeнице пoднoси сe кoпиja кaртoнa
дeпoнoвaних пoтписa и мeничнo писмo – oвлaшћeњe
сa уписаним изнoсoм oд 10 % oд врeднoсти пoнудe
без ПДВ-а.

Доказ за тачке 2. и  3. О б а в е з н и х  ус л ов а  не може бити старији од два месеца пре
дана отварања понуда, а у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача,  сваки понуђач из групе понуђача,  мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Начин достављања доказа  
Испуњеност обавезних услова, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве  (Образац  бр.  7 - изјава понуђача),  којом  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75.
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Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона,  које  доказује  достављањем Изјаве  (Обрасца  бр.  2.-  Изјава  понуђача  да  је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине  и да му није изречена мера забране обављања делатности, која се
налази на снази у време објављивања позиваза  подношење понуда).  Доказе о испуњености
додатних услова из чл. 76. Закона понуђач доказује достављањем копија тражених докумената.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у неовереним  копијама. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид све
или поједине доказе о испуњености услова из чл.75. и 76.  и то у виду оригинала или оверених
копија.
Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe
дoстaви нa увид oригинaлe или oвeрeнe кoпиje трaжeних дoкaзa, Нaручилaц ћe њeгoву пoнуду
oдбити кao нeприхвaтљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ  одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ  доставља  у  изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу
оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или  другим  надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави,  Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац  од  понуђача  захтева  да  при  састављању  својих  понуда  изричито  наведу  да  су
поштовали  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да  му није изречена мера забране обављања
делатности, која се налази на снази у време објављивања  позива за подношење понуда; У вези
са  овим  условом  понуђач  у  понуди  подноси  Изјаву  у  складу  са  обрасцем  2.-  конкурсне
документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно
подизвођач, у своје име.

                     Комисија за јавне набавке ЈП”Спортски и пословни центар Војводина,, Н. Сад – Ј.Н.М.В 4/18-1
                                  Радови на реконструкцији и проширењу система за аутоматску дојаву пожара.                                           22/46



ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-
                     

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1.- Пун назив понуђача:                                                                  

2.- Седиште:                          адреса:                     

3.- Матични број :                     

4.- Порески број :                      

5.- Бројеви телефона:                                                                      

6.- Пословна банка:                                   бр.рачуна:                              

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:                                    

                                                                                              

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код
Агенције  за  привредне  регистре,  потребно  је  да  уз  понуду  односно  овај  Образац,  достави
овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора.
    
8.- Особа за контакт:                                                               

9.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем:

                                          а.- самостално,                                           
                                          б.- као носилац посла из групе понуђача

в.-са подизвођачем  

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)

 
Датум:                      

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                                            _______________________
 
                                                                 М.П.

Напомена: 
Овај  образац  попуњава,  потписује  и  оверава  понуђач  који  наступа  самостално  или  са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
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                                                                               ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________

2.- Седиште:                          адреса:                     

3.- Матични број :                     

4.- Порески број :                      

5- Број телефона ____________________________________________________________

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                                            _______________________
                                                                 М.П.

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је  учесник у заједничкој  понуди“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попунити за сваког члана групе и достави уз
понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________

2.- Седиште:                          адреса:                     

3.- Матични број :                     

4.- Порески број :                      

5.- Број телефона ____________________________________________________________

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                                            _______________________
                                                                 М.П.

Напомена:  Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они  понуђачи који  понуду
подносе са подизвођачем.Уколико  понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.-

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15 ) дајемо следећу

И З Ј А В У 

У својству ____________________ (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________
(пун назив  и седиште)

поштујем све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима  рада,  заштити  животне средине  и   да ми није изречена мера забране обављања
делатности, која се налази на снази у време објављивања позива за подношење понуда за 
ЈН 4/18-1;

М.П.             
                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

                        _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Уколико понуду подноси
понуђач са подизвођачем образац мора бити потписан од стране овлаштеног лица подизвођача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.-

                                                                          ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 4/18-1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:                               
 ПИБ:                           
 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________ 
                                                                                           (име, презиме и функција)
 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке
 особа за контакт: _________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс:______________е-mail:_______________ 
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
                                                                                    (име, презиме и функција) 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:                               
 ПИБ:                           
 особа за контакт:_________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс:______________e-mail:_______________ 

 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:                               
 ПИБ:                           
 особа за контакт:_________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс:______________e-mail:_______________ 

 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:                               
 ПИБ:                           
 особа за контакт:_________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс:______________e-mail:____________
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У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом достављамо
Вам нашу понуду бр.__________ за  јавну набавку  Радова на реконструкцији и проширењу
система за аутоматску дојаву пожара , број 4/18-1,  како следи:

r. b. Naziv
Jed.me

re
kom

Jed.cena
bez pdv-

a

Jed.cena
sa pdv-a

1

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje centralne jedinice 
sistema za automatsku detekciju i dojavu požara sledećih 
karakteristika: Adresabilna protiv-požarna centrala - 4 petlje, 
sa opcijom poziva vatrogasne brigade. Za unutrašnju montažu.
Centrala mora biti "otvorene" arhitekture to jest sva 
programiranja (instalaterska) moraju biti dostupna preko 
tastature centrale. Centrala ima mogućnost jednostavnog 
izvoza konfiguracije na USB i učitavanja konfiguracije u 
softver za programiranje sa USB diska. Kompatibilnost sa: 
sirenama koje se napajaju preko petlje, podnožjima za sirene, 
sa detektorima sa zamenljivom optičkom komorom, itd. Dupla
podrška za procesor: Fail Safe Mode, podržava umanjene 
radne modove (u slučaju greške procesora). Centrala podržava
dva različita protokola za adresabilne uređaje petlje. Centrala 
mora imati mogućnost umrežavanja sa ostalim centralama 
istog proizvođačai i to 64 centrale u mreži. Centrale mogu biti 
adresabilne, konvencionalne ili centrale za upravljanjem 
gašenjem požara.Sadrži: 4 analogne petlje, (do 512 zona) sa 
kontrolom požara; 2 programibilna ulaza;4 nadzirana izlaza (2
x 750 mA, 2 x 350 mA), 2 relejna izlaza;do 40 zonskih LED 
indikatora za gašenje požara i smetnji, sa propratnim 
tekstom;Komunikacioni portoviEthernet TCP/IP za daljinsko 
održavanje i programiranje, Slanje emaila prilikom događaja 
direktno sa centrale na 4 korisnička naloga 3 x USB i 3 x RS-
232;LCD displej sa grafičkim simbolima (do 512 zona); Plug-
in konektori;Pomoćno napajanje 24 VDC (12 V / 18 Ah); 
Stand-by do 72 časa i 30 minuta alarma.Centrala sadži modul 
za povezivanje centrale na monitoring centar preko telefonske 
linije. Kartica koristi Contact ID (CID) protokol i ima 
mogućnost dvostrukog izveštavanja na šest monitoring 
centara, kompatibilna sa OH2000 i SUR-gard SG System 1 
risiverima Centrala prenosi monitoring centru sve događaje 
(greške, alarme, servisna stanja, reset, itd.kartica poseduje 
ulaze za dve telefonske linije. Modul treba da je EN54-21 
sertifikovan (PSTN i GPRS).Funkcije:Automatska 
podešavanja;3 nivoa autorizacije korisnika; istorija događaja 
za 9999 memorisanih događaja. Centrala poseduje potrebne 
držače za montažu u rack ormane 19". Povezivanje i 
konfiguracija — srpski jezik.Stepen zaštite IP30.Napajanje: 
220 VAC (175 mA odn. 241 mA u alarmu);Petlja 26 - 32 V; 
Max. struja 400 mA.Radna temperatura: -8 °C do +42 
°C.Dimenzije: 449,60 x 171,20 x 550 mm.Odobrenje i 
usaglašenost: CE / CPD / EN54-2 / EN54-4, EN54-
21NEN2535 / NBNS21-100.U skladu sa: BS5839-1, VdS i 
LPCB, WEEE / RoHS.

kom. 1
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2

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Akumulatorska baterija, 12V/42Ah za rezervno napajanje 
sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom
režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja

kom. 2

3

Nabavka, isporuka, instalacija i konfiguracija programske 
podrške(softvera) za vizuelizaciju sistema, monitoring i 
upravljanje u realnom vremenu (online) jedne ili istovremeno 
više centralnih jedinica. Komunikacija između monitoring 
softvera i centrale/a se vrši putem postojeće računarske mreže 
u objektu. Softver treba da bude isporučen sa svim potrebnim 
licencama za instalaciju na 1 glavni server i 2 klijentska 
računara, treba da je "otvorenog" tipa, odn. da ima mogućnost 
nadzora rada i upravljanja i drugim sistemima tehničke zaštite,
različitih proizvođača, najmanje sledećih sistema: *video 
nadzor *protivprovalni sistemi *sistemi za kontrolu pristupa i 
evidenciju radnog vremena *interkomski sistemi. 
*perimetarski sistemi *aktivni telekomunikacioni sistemi 
(svičevi, itd) *softveri za prepoznavanje tablica (LPR) 
*sistemi javnog razglasa (Public Announcement System) 
Osnovne karakteristike softvera: - obrada podataka i 
upravljanje integrisanim sistemima u realnom vremenu, - 
podržane različite tehnologije za parametrizaciju i upravljanje 
različitim sistemima za automatsku detekciju požara - klijent-
server arhitektura - jedinstven (zajednički) interfejs za sve 
sisteme teh. zaštite, - upravljanje svim elementima u sistemu 
automatske dojave požara kroz kontrolni centar klijent 
aplikacije i grafičku mapu. - višeslojni (multi-layer) grafički 
modul sa mogućnošću učitavanja arhitektonskih podloga - 
automatski ispis na displej pozicije elemenata pri nastanku 
alarma/kvara u sistemu, - procedura postupanja u zavisnosti 
od nastalog događaja, odn. prikaz uputstava operateru - pristup
svim podacima definisan je podesivim pravima korisnika, sa 
centralnim arhiviranjem svih događaja i automatskim 
zapisivanjem svih aktivnosti operatera - podrška za MS SQL 
Server- mogućnost razmene podataka (uvoz/izvoz) 

kom. 1

4 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centralna 
računarska stanica (server) najmanje sledeće konfiguracije: 
Tower server sa mogucnoscu konverzije u Rack 4U 
varijantuIntel Xeon E3-1220v5 4C/4T 3.00 GHz 8MB8 GB 
(2x4GB) DDR4, unbuffered, ECC, 2133 MHz, minimum 4 
memorijska slota DDR4 UDIMM na ploči, proširivo do 
64GBDVD RW, Minimum 2 x 1Gbit integrisana mrežna porta,
2 X SATA 6G 1TB 7.2K HOT PLUG 3.5-inchsa 4 porta za 
unutrašnje SATA HDD za RAID 0, 1, 10 za Windows i 
LinuxHardverski Raid 12 Gbit/s sa podržanim nivoima 0, 
1,10, 5, 50Minimum 4 x PCI Express slotova u kombinaciji: 
2x PCIe G3 x8, 1x PCIe G3 x4, 1x PCIe G3 x1, mogućnost 
realizacije PCI legacy slota dodatnim adapteromMinimum 10 
USB portova u kombinaciji (2 napred, 6 pozadi, 2 interna) od 
čega najmanje 5 USB 3.0 portovaMinimum 300W, 90% 

kom. 1
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efikasnosti, Godinu dana sa beplatnim delovima, radom 
servisera i preuzimanjem i vraćanjem na lokaciji korisnika. 
Neophodno je dostaviti link ka Internet stranama proizvođača 
na kojima se unosom serijskog broja mogu proveriti podaci o 
dužini trajanja i tipu garancije za uređaj sa datim serijskim 
brojem.CE, RoHS, WEEEWindows Server 2012 R2 Standard 
2CPU&2VM OEM. MultilingualTastatura, miš od istog 
proizvođača 

5

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Upravljačko-
nadzorna računarska radna stanica: Small Form Factor, Intel, 
min. 3.3 GHz, 6 MB total cache, 4C/4T Intel® H110, 4 GB 
DDR4, 2133 MHz, min. 2 DIMM slots, DVD +/- RW, 
10/100/1000 MBit/s, 500GB, SATA III, 7200 rpm, 2x USB 2.0
front, 2x USB 3.0 front, 2x USB 2.0 rear, 2x USB 3.0 rear, 
Minimum jedan od traženih USB priključaka treba da 
podržava power-always-on tehnologiju, 2x USB 2.0 internal, 
1x DP, 1x DVI, 2x PS/2, 1x RJ-45, NVIDIA GeForce GTX 
745 2GB, 1x3.5“ internal, 1x3.5“ external, 1x5.25“ external, 
1x PCI-Express 3.0 x16 Low profile, 1x PCI-Express 2.0 x4 
Low profile1x PCI-Express x1 Low profile, Min. 280W, min. 
91% eficiency at 100% load, Latin font tastatura, Optički miš 
(istog proizvođača kao i PC), Integrisani zvučnici, Integrisan 
sigurnosti prekidač sa detekcijom otvaranja kućišta Izvor za 
napajanje monitora iz kućišta PC, bez smanjivanje energetske 
efikasnosti napojne jedinice kompletnog PC-a Minimum 3 
godine garancije sa beplatnim delovima i radom servisera. 
Neophodno je dostaviti link ka Internet stranama proizvođača 
na kojima se unosom serijskog broja mogu proveriti podaci o 
dužini trajanja i tipu garancije za uređaj sa datim serijskim 
brojem.Energy Star 6.1, EPEAT® Gold i 2 kom. monitora: od 
istog proizvođača kao i radna stanicaMin. 21.5-inča, Tilt, -5⁰/
+20⁰, In-Plane Switching (IPS) tehnologija LED 16:9, 
1920x1080250 cd/m2, Typical: 1000:1, Advanced: 
20.000.000:1, 178⁰/178⁰ 5 ms, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, 
Integrisani CE, TCO Display 6.0, ENERGY STAR® 6.0, 
EPEAT Silver, 3 godine sa beplatnim delovima, radom 
servisera i preuzimanjem i vraćanjem na lokaciji korisnika. 

kom. 1

6

Nabavka, isporuka, instalacija i konfiguracija programske 
podrške softvera za konfiguraciju i održavanje centrale, 
zasnovan na Windows platformi. Omogućava lokalno i 
daljinsko programirane i podešavanje svih parametara centrale
i sistema preko direktne konekcije (USB) ili putem lokalne 
računarske mreže (LAN). Softver treba da bude na srpskom 
jeziku.

kom. 1
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7

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Ulaznog modula, za rad u adresnoj petlji, Namena: 
Povezivanje 4 konvencionalne zone - do 20 konvencionalnih 
detektora ili neograničen broj konvencionalnih rucnih javljaca 
požara po zoni - sa adresabilnom petljom.
Funkcije: Detekcija i signalizacija smetnje na liniji kao prekid 
ili kratak spoj; Jednostavno adresiranje; Indikacija statusa.
Potrebno eksterno napajanje 24 V ili napajanje preko petlje. 
Sive boje.
Napajanje: 22-38 V, Mirna struja: 110 - 135 uA, Alarmna 
struja < 5mA.
Radna temperatura: 10 °C do +50 °C. Dimenzije: 150 x 110 x 
70 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54-18, CPD.

kom. 65

8

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Izlaznog modula, za rad u adresnoj petlji, Namena: Poseduje 
programibilni naponski relejni izlaz kojima se upravlja preko 
analogne petlje; Potrebno eksterno napajanje 24 V ili 
napajanje preko petlje, za aktiviranje znakova upozorenja i 
drugih uređaja.
Funkcije: Detekcija i signalizacija smetnje na liniji kao prekid 
ili kratak spoj; Jednostavno adresiranje; Indikacija statusa.
Napajanje: 22-38 V, Mirna struja: 110 - 135 uA, Alarmna 
struja < 3,6mA.
Radna temperatura: 10 °C do +50 °C. Dimenzije: 150 x 110 x 
70 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54-18, CPD.

kom. 4

9

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Izlaznog modula, za rad u adresnoj petlji, Namena: Poseduje 
programibilne beznaponske relejne kontakte (C, NC, NO) 
kojima se upravlja preko analogne petlje; Potrebno eksterno 
napajanje 24 V ili napajanje preko petlje, za aktiviranje 
ventilacije, znakova upozorenja i drugih uređaja.
Funkcije: Detekcija i signalizacija smetnje na liniji kao prekid 
ili kratak spoj; Jednostavno adresiranje; Indikacija statusa.
Napajanje: 22-38 V, Mirna struja: 110 - 135 uA, Alarmna 
struja < 10mA.
Radna temperatura: 10 °C do +50 °C. Dimenzije: 190 x 140 x 
70 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54-18, CPD.

kom. 4

10

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za 
unutrašnju i spoljašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 94-
97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen 
zaštite IP65, u skladu sa EN54-23 standardom

kom. 22
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11

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Sirena sa led bljeskalicom i glasovnom evakuacijom. Sirena 
kombinuje normalni ton signala sirene sa jasnim 
sinhronizovanim glasovnim porukama kako bi se smanjila 
zbunjenost i uznemirenost tokom aktivnog alarma. Dostupna 
sa 7 unapred programiranih poruka na srpskom jeziku. Sadrži 
USB port za programiranje prilagođenih glasovnih poruka, 
odabir do 7 poruka 110 dB (A) ton i 90dB (A) glasovna 
poruka. Automatska sinhronizacija, robusna konstrukcija IP66.
Kontrola jačine zvuka -20dB Napajanje 17-28V DC Struja – 
LED bljeskalica 30mA peak pri 24V DC 64 tona

kom. 11

12

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kontrolera glasovne
evakuacije: Mogućnost prenosa standardnih glasovnih poruka 
preko istog ožičenja sistema dojave požara, Uzbuna, 
Evakuacija, Testiranje sistema, Uzbuna završena sve u redu 

kom. 1

13

Nabavka, isporuka i montaža:
Razvodnog ormana za smeštaj centrale za detekciju i dojavu 
požara, adresabilnih modula, akumulatorskih baterija i 
pomoćnih napajanja. Orman treba postaviti na poziciji 
predviđenoj u grafičkom delu. Orman treba da bude 
slobodnostojeći: 800x1000x2000 od limenog plastificiranog 
kućišta sa staklenim vratima. Orman treba da poseduje 
komplet polica za smeštaj adresabilnih modula sa mogućnošću
izvlačenja radi nesmetanog pristupa modulima kao i panele za 
ranžiranje kablova

kom. 1

14

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Napajanje 24 V 8A, Namena: Za protiv-požarne sisteme. 
Funkcije: Punjač baterije (27.6 VDC), Nadzor; Signalizacija; 
Potpuna elektronska zaštita od kratkog spoja i preopterećenja, 
ineligentna tehnologija Eco-Charge, izbor opterećenja za 
punjenje, mogućnost punjenja baterija do 2 x 65Ah, RS232 
interfejs, LED indikacija. Ulazni napon: 110 - 230 VAC.Radna
temperatura: -10 °C do +40 °C pri 75% vlažnosti vazduha. 
Dimenzije: 400 x 420 x 180 mm. Odobrenje i usaglašenost: 
EN54: 4:1997 + A1: 2002 + A2: 2006, u kompletu sa dve 
baterije 12V, 33Ah.

kom. 5

15

Nabavka, isporuka i polaganje u odgovarajuće vatrootporne 
obujmice i označavanje signalnog kabela, komplet sa 
obujmicama i svim potrebnim radovima i pomoćnim 
materijalom, tip kabla: WFA10210 2x1mm E30

m 2000

16
Svi nespecificirani radovi na kontroli i otklanjanu primedbi 
datih u kontroli sistema dojave požara ovde ne obuhvaćeni 
(zamena oštećenih ručnih javljača požara i sl.).

kpl. 1

17

Svi nespecificirani radovi i montažni i potrošni materijal kao 
kablovi, razvodne kutije, masa za zaptivanje prodora, PVC 
vezice, nalepnice, tiple i vijci, dvostrano lepljiva traka i sl., a 
neophodan za postizavanje pune funkcionalnosti i poštovanja 
važećih tehničkih propisa u struci.

kpl. 1
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18

Puštanje sistema u rad. Usluga obuhvata:
- Kompletno programiranje i konfigurisanje centrale sistema 
za dojavu požara i provera svih funkcija sistema uz vođenje 
primo-predajnog protokola i zapisnika o funkcionanom 
ispitivanju
- Obuka radnika za rukovanje sistemom prema preporukama 
proizvođača
- Izrada i predaja Alarmnog plana sistema automatske 
detekcije i dojave požara, Uputstva za rukovanje na srpskom 
jeziku, uputstva za održavanje, kontrolne knjige održavanja i 
spiska elemenata petlje
- Primopredaja sistema naručiocu (predaja tehničke 
dokumentacije i EN i SRPS sertifikate i ateste uvezene 
opreme)

kpl. 1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

Цена је фиксна и не може се мењати

- Рок плаћања: _____________ дана рачунајући од дана пријема рачуна, (минимално 30, 
максимално  45 дана )

- Рок за извођење радова:  ______________ дана, (не дужи од 30 календарских  дана)

- Рок важности понуде је:__________  дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда       
                                                                                   ( минимално 90 дана)

- Гарантни период на изведене радове је:___________ ( минимално 24 месеца )

- Гарантни период на  уграђени материјал и испоручену опрему је :___________ месеца 
(произвођачки гарантни период - минимално 24 месеца)

- Рок за хитне интервенције у гантном року у функционисању уграђене опреме и софтвера 
је:_____( максимално 24 сата рачунајући од дана упућивања позива од стране Наручиоца)

-Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,као и део 
предметне набавке који ће бити извршен преко подизвођача:__________________________
______________________________________________________________________________

Понуду подносим ( заокружити)           а) самостално
                                                                     б) заједничка понуда
                                                                     ц) са подизвођачем

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица
                                                                                                  _______________________

                М.П.                                                          
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  4.-

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка Износ

УКУПНО:

М.П.

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача

                           _____________________________

                                                          

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања  понуде у  складу  са  датим  обрасцем  и  чланом  88.  ЗЈН.  Трошкове  припреме  и
подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити  од  наручиоца  накнаду
трошкова.
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-

    У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15)
дајемо следећу:

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

_____________________________________________________
(пун назив  и седиште)

понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

М.П.

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача

                            _____________________________

                                                          

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица  сваког понуђача  из  групе  понуђача и  оверена печатом,  као  и  од
стране овлаштеног лица подизвођа  уколико се понуда подноси са подизвођачем.
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.-

Назив понуђача:                          
седиште:                                  
адреса:                                     
дел.бр.              
датум:               

                                                                                                                
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
68/15) дајемо следећу:  

                                                                          И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујем се:

да  ћу  у  моменту  потписивања  Уговора  о  јавној  набавци  радова број: 4/18-1 доставити
Наручиоцу:

-једну бланко  соло  регистровану меницу са  пратећим  меничним  овлашћењем  за  њено
попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име гаранције за добро извршење
посла, увисини од 10% од вредности уговора, без пдв-а.

-једну бланко  соло  регистровану  меницу  са  пратећим  меничним  овлашћењем  за  њено
попуњавање  и  копијом  картона  депонованих  потписа  на  име гаранције за  отклањање
недостатака у гарантном року, у износу од 10% вредности уговора без пдв-а, са роком важења
3 дана дужим од уговореног гарантног рока.

 

 
У: _________________, дана:_______2018. године

 Изјаву дао:                 
                                                                                                                                                    

М.П.
                                   овлашћено лице понуђача
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  7.-

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15 ) дајемо следећу:

И З Ј А В У 

У својству ____________________ 
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

_____________________________________________________
(пун назив  и седиште)

испуњавам све обавезне услове за учешће у  предметном  поступку јавне набавке, у складу са
чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом у поступку јавне набавке
радова број 4/18-1. 

М.П.           

                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

                        _____________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђачаи  оверена  печатом,  као  и  од  стране
овлаштеног лица подизвођача уколико се понуда подноси са подизвођачом,на који начин сваки
члан  из  групе  понуђача  или  подизвођач  изјављује  да  испуњава  обавезне  услове  из  члана75.
Став1. Тач.1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  8.-

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15  и 68/15),
израђен је овај:

М О Д Е Л
  У  Г  О  В  О  Р  А

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

између: 
1. ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад,  са седиштем у Новом Саду, ул.
Сутјеска бр. 2, матични бр.:08157359; ПИБ:100236311; текући рачун бр.:200-2388480101001-55
који се води код „Банке поштанске штедионице“ ад Београд, кога заступа законски заступник мр
Милан Јарић, директор као Наручилац (у даљем тексту: Наручилац)

и
2. ИЗВОЂАЧ: ________________________________________________, ПИБ: ______________,
матични број:  ________________,  текући рачун:  _________________ ,  кога  заступа  директор
_________________________ (у даљем тексту: Извођач).

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласнику РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015) и позива за подношење понуда за јавну набавку радова- Радови на
реконструкцији и проширењу система за аутоматску дојаву пожара, бр. 4/18-1 спровео  поступак
јавне  набавке  мале  вредности  радова  према  конкурсној  документацији  број
____________________у даљем тексту: Конкурсна документација), 

- да је  Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2018.   године (попуњава Наручилац)

- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број ____, чији су чланови групе
следећи:

*  _____________________________  из  __________,  улица  _________________________бр___,
ПИБ  ______________,  МБ  ___________,  које  заступа
директор_________________________________.
*  _____________________________  из  __________,  улица  _________________________бр___,
ПИБ  ______________,  МБ  ___________,  које  заступа
директор_________________________________.
*  _____________________________  из  __________,  улица  _________________________бр___,
ПИБ  ______________,  МБ  ___________,  које  заступа
директор_________________________________.
(попуњава се  само у  случају заједничке понуде;  навести  све  чланове групе  понуђача  према
наведеном моделу уговора)
- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу
јавне набавке број_________ од _________ године,  којим је  прецизирана одговорност сваког
понуђача из групе понуђача  за извршење уговора и која је саставни део овог уговора.

Да је Извођач  делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:
*  _____________________________  из  __________,  улица  _________________________бр___,
ПИБ  ______________,  МБ  ___________,  које  заступа
директор_________________________________  активнсоти  из  набавке  који  ће  извршити
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______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде.
*  _____________________________  из  __________,  улица  _________________________бр___,
ПИБ  ______________,  МБ  ___________,  које  заступа
директор_________________________________  активнсоти  из  набавке  који  ће  извршити
______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде.
*  _____________________________  из  __________,  улица  _________________________бр___,
ПИБ  ______________,  МБ  ___________,  које  заступа
директор_________________________________,  активнсоти  из  набавке  који  ће  извршити
______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде.
(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је
поверено делимично извршење набавке).
                                                                    

Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији и проширењу система за аутоматску

дојаву  пожара  и  ближе  је  одређен  прихваћеном  понудом  Извођача  број  __________  од
_____________. године, која је саставни део овог уговора, пројектно-техничком документацијом
по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу,  материјал,  грађевинску  и  другу  опрему,  изврши  грађевинске,  грађевинско-занатске  и
припремно-завршне радове,  као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су
предмет овог уговора.

Члан 2.
Уговорне  стране  утврђују  да  цена  за  извођење  радова  из  члана  1.  овог  уговора  износи

укупно ______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом.
Вредност ПДВ-а износи ______________ динара.

Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка
3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.,  61/2005,
61/2007,  93/2012,  108/2013,  6/2014-усклађени дин.  изн.,  68/2014-др.  Закон,  142/2014,  5/2015-
усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.).

Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из
усвојене понуде извођача радова.

Јединиче цене из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова.
Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на

основу  стварно  изведених  количина  радова,  које  су  утврђене  у  грађевинској  књизи,  и
јединичних цена из усвојене понуде.

Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим што
укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације радова, осигурања, припремних радова, помоћних материјала и опреме,
трошкове  од  10% контролних  испитивања  по  налогу  надзорног  органа,  трошкове  издавања
средстава обезбеђења и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од ______ дана од

дана испостављеног коначног рачуна.
Обавеза плаћања од стране Наручиоца је испуњена када је извршен пренос средства банци

Извођача радова, а у складу са одредбама Закона о платном промету.
Наручилац  задржава  право  да  динамику  уплате  средства  усклађује  са  ликвидним

могућностима буџета Града Новог Сада.
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Члан 4.
Извођач радова  је дужан  да у тренутку закључења уговора, поднесе д в е  бланко менице

као гаранцију – средство финансијског обезбеђења и то:
-   за  добро  извршење  посла понуђач  коме  је  додељен  уговор  о  јавној  набавци  приликом
закључења  уговора  Наручиоцу  предаје  бланко  соло  меницу  оверену  печатом  и  потписом
овлашћеног лица понуђача са потврдом пословне банке понуђача да је  меница коју понуђач
доставља регистрована у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,  са меничним
писмом  које мора бити попуњено и оверено и у које ће се уписати износ од 10% од вредности
Уговора без  ПДВ-а  са  роком важења 30  (тридесет)  дана  дуже од потписивања записника  о
примопредаји радова,

-  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року понуђач  коме  је  додељен  уговор  о  јавној
набавци приликом закључења уговора Наручиоцу предаје бланко соло меницу оверену печатом
и потписом овлашћеног лица понуђача са потврдом пословне банке понуђача да је меница коју
понуђач  доставља  регистрована  у  регистру меница  и  овлашћења Народне  банке  Србије,  са
меничним писмом  које мора бити попуњено и оверено и у које ће се уписати износ од 10% од
вредности Уговора без ПДВ-а,  са роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног гарантног
рока.

Уколико меница из овог члана буду наплаћенa, а Уговор не буде раскинут, Извођач радова се
обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу  1. овог члана, достави
Наручиоцу  ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства
обезбеђења 7  ( седам) дана од дана када је Наручилац  доставио Извођачу  радова
обавештење о наплати претходног средства обезбеђења.

Наручилац  је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са
претходним ставом  овог члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а
нереализовано средство обезбеђења је дужан да врати, у року од 7  ( седам) дана по
пријему захтева Извођача радова за враћање нереализоване менице.

Члан 5.
Извођач се  обавезује  да  радове  који  су предмет овог  уговора  изведе у  року од  _______

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.
Стручни надзор ће писаним путем обавестити Извођача радова о дану увођења у посао и

предати  му  потребну  документацију  у  вези  са  извођењем  предметних  радова  и  решење  о
именовању Стручног лица. Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.

Рок за  извођење радова се  продужава на  захтев  Извођача,  и  то:  у  случају  елементарних
непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно-техничке документације по налогу
наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми,
уз сагласност наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од 2 (два) дана
од сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног
рока за завршетак радова.

Уговорни  рок  је  продужен  када  уговорне  стране  у  форми  Анекса  овог  уговора  о  томе
постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан  њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим

прописима, техничким прописима, пројектно-техничком документацијом и овим уговором и да
по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:
- да по пријему  пројектно-техничке документације исту прегледа и у року од 7  (седам)  дана
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достави  примедбе  у  писаном  облику  Наручиоцу  на  разматарње  и  даље  поступање;
неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на
време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова
-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача
радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са чланом 152.,
став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,  81/2009 -
испр.,  64/2010  -  одлука  УС,  24/2011,  121/2012,  42/2013  -  одлука  УС,  50/2013  -  одлука  УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
 -да се строго придржава мера заштите на раду;
- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу
на раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015).
-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року;
-да  приликом  извођења  радова  користи  материјале  доброг  квалитета  у  складу  са  важећим
стандардима,  мора  да  има  сертификате  квалитета  и  атесте  који  се  захтевају  по  важећим
прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац
утврди  да употребљени  материјал  не  одговара  стандардима  и  техничким  прописима,  он  га
одбија  и  забрањује његову  употребу.  У  случају  спора  меродаван  је  налаз  овлашћене
организације за контролу квалитета.  Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа
испитивања  материјала.  Поред тога,  он  је  одговоран  уколико  употреби  материјал  који  не
одговара квалитету.
-да  обезбеди  довољну  радну  снагу  на  месту  извођења  радова и  благовремену  испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
-да обезбеди безбедност свих лица на  месту извођења радова, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-
правних прописа за време укупног трајања извођења радова;
-да  уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са  свим прилозима,  који
морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова;
-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку
или  поновно  извођење  радова,  замену  набављеног  или  уграђеног  материјала,  опреме  или
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем
овде уговорених радова;
-након завршетка радова уклони депоновани материјал и механизацију, одвезе шут и отпатке на
депонију и уреди терен где су извођени радови;
-сноси трошкове израде пројекта изведеног стања у складу са  важећим прописима;
-обезбеди  присуство  и  учешће  својих  представника  у  раду  Комисије  за  технички  преглед
објекта;
-отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;
- учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова.

Члан 7.
Извођач  се  обавезује  да  у  року од  7  (седам)  дана  од  дана  закључења  Уговора,  достави

Наручиоцу детаљни динамички план извођења уговорених радова.
Уколико  Наручилац  утврди  да  Извођач  не  реализује  радове  у  складу  са  детаљним

динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења
писменог упозорења, Наручилац не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено,
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Наручилац  има  право  да  раскине Уговор,  уведе  другог  извођача у  посао  и  изврши наплату
средстава обезбеђења за добро извршење посла.

У  случају  из  претходног  става,  трошкови  ангажовања  другог  извођача  падају  на  терет
Извођача.

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од
даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату средстава обезбеђења за
добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете.

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим
средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном
снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде.

Члан 8.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте

радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору. 
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и

изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,  81/2009 -  испр.,  64/2010 -  одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач  је у обавези
да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену
сагласност  Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је
дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 9.
Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са

предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7  (седам)  дана од дана закључења Уговора,
достави  Наручиоцу  на  усвајање  детаљан  динамички  план  извођења  уговорених  радова.
Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког
плана су ресурсни планови и то:

- план ангажовања потребне радне снаге;
- план ангажовања потребне механизације и опреме на месту извођења радова;
- план набавке потребног материјала;
- финансијски план реализације извођења радова;
- пројекат организације места извођења радова.

Члан 10.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне

заштите.
Уколико  извођач  радова  не  поступи  у  складу  са  претходним  ставовима  признаје  своју

искључиву  прекршајну  и  кривичну  одговорност  и  једини  сноси  накнаду  за  све  настале
материјалне и  нематеријалне штете,  при чему овај  уговор признаје  за  извршну исправу без
права приговора.

Члан 11.
Наручилац је дужан :
- да обезбеди документацију за извођење радова,
- да решењем именује стручни надзор,
- да решењем именује Стручно лице.
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Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 7  (седам)  дана од дана закључења уговора осигура радове,

материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави наручиоцу
полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 7  (седам)  дана од дана закључења уговора, достави
наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским
прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави,  пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.

Уколико  извођач  радова  не  поступи  у  складу  са  претходним  ставовима  признаје  своју
искључиву  прекршајну  и  кривичну  одговорност,  једини  сноси  накнаду  за  све  настале
материјалне и  нематеријалне штете,  при чему овај  уговор признаје  за  извршну исправу без
права приговора

Члан 13.
Гарантни  рок  за  изведене  радове  износи  ______ године рачунајући  од  дана  примопредаје
радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
односно  радова  („Службени  гласник  РС“,  број  93/2011)  другачије  одређено. За  уграђене
материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Члан 14.
У случају откривања недостатака у гарантном року,  Наручилац се обавезује да писмено о

томе обавести Извођача, у року од 15 (петнаест) дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као

и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује
другог извођача радова за отклањање предметних недостатака, наплатом средстава обезбеђења
за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико  средство  обезбеђења за  отклањање недостатака  у  гарантном року не  покрива  у
потпуности  трошкове  настале  поводом  отклањања  недостатака  из  става  2.  овог  члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте

који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.

Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета.  Поред  тога,  он  је  одговоран  уколико  употреби  материјал  који  не  одговара
прописаном квалитету.

У  случају  да  је  због  употребе  неквалитетног  материјала  угрожена  безбедност  објекта,
наручилац има право да тражи да извођач уклони изведене радове и да их о свом трошку поново
изведе  у  складу  са  техничком  документацијом  и  уговорним  одредбама.  Уколико  извођач  у
одређеном року то не учини,  Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на
трошак Извођача по овом уговору.

Члан 16.
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Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач  је  дужан  да  застане  са  том  врстом  радова  и  о  томе  обавести  стручни  надзор  и
Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова
и изводи вишкове радова.  Уколико је  Наручилац сагласан са  истим исти ће  се  уговорити у
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Члан 18.
У случају да  током реализације  овог  уговора,  стручни надзор  констатује  да  је  потребно

извођење  додатних  радова,  у  смислу  Закона  о  јавним  набавкама,  са  Извођачем  се  може
спровести преговарачки поступак без  објављивања позива за  подношење понуда,  уколико је
претходно прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке.

Члан 19.
Технички преглед радова обезебдиће наручилац, у складу са Законом.
Извођач  је  дужан да  сарађује  са  Комисијом за  технички преглед  и  да  поступи  по свим

захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну

документацију  према  Закону  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“  бр.  72/09,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и  Правилнику о садржини и начину вршења
техничког прегледа, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности
објекта  за  употребу,  осматрању  тла  и  објекта  у  току  грађења  и  употребе  и  минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).

Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује
примедбе  на  изведене  радове,  Извођач  је  у  обавези  да  их  отклони  у  року  који  предложи
Комисија.

Уколико  Извођач  у  остављеном  року  не  поступи  по  примедбама  Комисије  за  технички
преглед,  Наручилац ће  ангажовањем трећих лица отклонити недостатке,  о  трошку Извођача
путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац, и Извођач
ће,  без  одлагања,  а  најкасније  у  року  7(седам)  дана,  приступити  примопредаји  и  коначном
обрачуну  изведених  радова.  Комисија  је  састављена  у  складу  са  одредбама  Правилника
наведеног у ставу 2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну
област.

Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију  за  примопредају  и  коначан  обрачун  радова  чине  представници  наручиоца,

Извођача и стручни надзор.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15  (петнаест)  дана од дана завршетка

радова.
Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник

о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова
који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен
завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним атестима, као
и пројекте изведених радова у два примерка уколико је  то потребно у складу са Законом о
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планирању и изградњи.
Грешке,  односно  недостатке  које  утврди  Наручилац  у  току  извођења  или  приликом

преузимања и предаје радова,  Извођач мора да отклони без одлагања.Уколико те недостатке
извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их
не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун извођача.

У  записнику  о  коначном  обрачуну  врши  се  комплетно  финансијско  сравњавање и
записнички то констатује. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на
бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској  књизи од стране стручног
надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

Члан 21.
Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу уговорену

казну у износу 5‰ (пет промила)  од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, а
највише до 5% за целокупан  период закашњења. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 22.
Наручилац и извођач имају право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
 уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) радних дана, као и ако

извођач  не  изводи  радове  у  складу  са  пројектно-техничком  документацијом  или  из
неоправданих разлога касни са извођењем радова

 уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и
квалитету  наведеном  у  понуди  извођача,  а  извођач  није  поступио  по  примедбама
стручног надзора

 у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 23.
У случају  једностраног раскида уговора,  осим у  случају недостатка  средстава  за  његову

реализацију,  Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог
извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла.  Извођач је у наведеном
случају  обавезан  да  надокнади  Наручиоцу  штету,  која  представља  разлику  између  цене
предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ
за раскид уговора.

У случају раскида Уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
наручиоцу  преда  пројекат  изведеног  стања,  као  и  записник  Комисије  о  стварно  изведеним
радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
Уговора.

Члан 24.
Извођач је  дужан  да  у  складу  са  одредбом  члана  77.  Закона  о  јавним  набавкама,  без

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора као уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин. 

Члан 25.
Све  што  није  изричито  регулисано  овим  Уговором,  примениће  се  одредбе  Закона  о

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других
важећих прописа Републике Србије.
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Члан 26.

Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати
решити  споразумно,  а  уколико  то  није  могуће  исте  уговарају  надлежност  стварно  и  месно
надлежног суда у Новом Саду.

Члан 27.
Овај  уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  обе  уговорне  стране,  односно  даном

деловодног завођења уговора од стране обе уговорне стране.

Члан 28.
Овај  уговор  сачињен  је  у  4 (четири)  истоветна примерака,  од  којих  3  (три)  примерка

задржава Наручилац, а 1 (један) примерак Извођач за своје потребе.

ИЗВОЂАЧ:

________________________

НАРУЧИЛАЦ:
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина”

Нови Сад
________________________
мр Милан Јарић, директор
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