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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']  
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]  
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]  
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке отвореног 
поступка у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број О19-7 за 2019. годину су услуге ФИЗИЧКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ''. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке  

 Радица Александрић, дипл. економиста   
 
Е - mail адреса (или број факса):  

 javnenabavke@gakfront.org 
 
 
 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. О19-7 за 2019. годину су услуге ФИЗИЧКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ''. 
 

79710000  Услуге обезбеђења 

 
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
3.  Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. 

 
 
Услугу обезбеђења вршиће најмање 6 радника и то: 
- са положеним испитом за ПП заштиту, 
- са својом униформом и оделом,  
- некажњавани судски и против којих се не води кривични поступак. 
  
 
Цене рада за ноћни и дневни рад морају да буду исте.  
Предвиђен је рад по сменама, одн. у договору са овлашћеним лицем ГАК, без 
толеранције за кашњење на посао. Евентуално незадовољавање радом радника од 
стране овлашћеног лица повлачи за собом и замену таквог радника. 
 
КВАЛИТЕТ: да су радници обучени и квалификовани за предузимање мера 
физичког обезбеђења 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  ГАК ‘‘Народни фронт’’, Београд, Ул. Краљице Наталије 
бр. 62.  
 
ЦЕНА: Цену изразити у динарској противвредности по ефективном часу рада 
једног извршиоца. Цена се изражава без пореза на додату вредност. Цена може да 
коригује у складу са променама у законској регулативи која се односи на висину 
минималне цене радног сата.  
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање у року од 7 дана, по испостављеној фактури 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ: Најниже понуђена цена.  
 
ЦИЉ ПОСТУПКА:  Закључење оквирног споразума, на период од 2 године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација –отворени поступак ЈН бр. О19-7  6/ 34 

  

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

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

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

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

3) /; 
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Важеће 
Решење Министарства унутрашњих послова, којим се правном лицу 
издаје лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица 
и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним 
скуповима и другим местима окупљања грађана, све у складу са 
одредбама Закона о приватном обезбеђењу ( „СЛ гласник РС“, 
бр.104/13) 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да гарантује да му није изречена мера забране 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

Финансијски и пословни капацитет 
1. Да је понуђач у претходне 3 године 

(2016,2017. и 2018. год) остварио 
укупан приход у минималном 

износу од 10.000.000,00 дин без 
ПДВ-а 

2. Да је понуђач пружио услуге 
физичко-техничког обезбеђења у 

 
Докази: 

1. Копије потврда редовних финансијских 
извештаја (издатих од стрене АПР-а) за 
2016.2017. и 2018. год. 

2. Референтна листа корисника 
услуга/наручилаца, којом се потврђује да је 
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последње 3 год (2016,2017. и 2018. 
год) најмање 10.000.000,00 динара 

понуђач пружао услуге физичко-техничког 
обезбеђења у последње 3 год (2016,2017. и 
2018. год) најмање 10.000.000,00 динара 
Уз референтну листу се доставља оригинал 
потврда о референцама која мора бити 
оверена печатом и потписом овлашћеног 
лица наручиоца/корисника услуга физичко-
техничког обезбеђења. Обавезно навести на 
потврди број уговора. 

Технички и кадровски капацитет 

-10 запослених извршилаца који 
поседују Лиценцу за вршење послова 
службеника обезбеђења, који 
испуњавају услове из Закона о 
приватном и који поседују стручни 
противпожарни испит који издаје МУП, 
као и 1 запосленог са Лиценцом за 
процену ризика у заштити лица, 
имовине и пословања ( члан 11, став 1, 
тачка 1 Закона о приватном обезбеђењу 
„ Сл. Гласник РС“ бр. 104/2013 и 
42/2015) 

 

Доказ: 

 

Доказ: Потврда МУП-а о положеном стручном 
испиту – лиценца за вршење послова 
службеника обезбеђења, копија легитимације 
службеника обезбеђења, Уверење о положеном 
стручном противпожарном испиту ( који издаје 
МУП), М образац о пријави на обавезно 
социјално осигурање  

Копија лиценце за процену ризика издате од 
стране МУП-а Србије, фотокопије обрасца МА, 
М3А, односно потврда о поднетој пријави 
осигурања наведеног лица. 

 

Понуђач у свом пословању примењује 
стандарде ISO 9001 (Систем менаџмента 
квалитетом) "или одговарајући", OHSAS 
18001 (Систем менаџмента безбедности и 
здравља на раду) "или одговарајући", ISO 
14001 (Систем заштите животне средине) 
"или одговарајући". 

Копија сертификата:  

- ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом)  

- OHSAS 18001 (Систем менаџмента безбедности  

и здравља на раду)  

- ISO 14001 (Систем заштите животне средине)  

Напомена: Уз сертификате је неопходно доставити 
и копију акредитације од акредитационог тела за 
сертификациону кућу која је издала сертификате, 
као и обим акредитације 

Да понуђач има одличан квалитет у 
области физичке заштите објеката и копија 
Извештаја о контролисању у области 
физичке заштите објеката и менаџмент из 
контролног центра 

Копија сертификата: 

-важећи национални сертификат SRPS A.L2.002 и 
копија Извештаја о контролисању 

НАПОМЕНА:  

-Уз сертификате је неопходно доставити и копију 
акредитације од акредитационог тела Србије за 
сертификациону кућу која је издала сертификате 

-Уколико је сертификат у целости на страном језику, 
поред копије сертификата треба доставити и 
превод на српски језик, оверен од стране судског 
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преводиоца 

-Сви достављени сертификати морају бити важећи 
на дан подношења понуда 

Да понуђач поседује Лиценцу за процену 
ризика у заштити лица, имовине и 
пословања у складу са Законом о 
приватном обезбеђењу 

Доказ: 

Копија лиценце издата од стране МУП-а 

Остали услови 

Бланко сопствена меница за добро извршење посла (не доставља се уз понуду, доставља је само 
понуђац чија је понуда изабрана као најповољнија приликом уговорања) 

 

Испуњеност додатних услова доказује се прилагањем у понуди понуђача 
одговарајуће документације. 
 
                

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

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

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

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

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 /.  
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: /. 
 Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат 

је у поглављу XI). 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.  
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. 
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 
 
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. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке бр. О19-7: услуге физичког обезбеђења објекта ГАК „Народни фронт“, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', 
Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  услуге  
ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ'', ЈН бр. О19-7 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се доставља у папирној и електронској форми: 

 Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и 

доставља потписана од стране законског заступника; 

 Електронска форма се доставља на 1 ЦД/ДВД и садржи: комплетно 

скенирана папирна документација у форми pdf. документа као један 

документ. 

 
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце: 
 

Образац понуде 

Модел оквирног споразума 
Модел уговора са прилогом 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о независној понуди 
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Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. став 2 

Документација о испуњавању додатних услова 

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 
у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гинеколошко-
акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК 
''НАРОДНИ ФРОНТ'', ЈН бр. О19-7 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК 
''НАРОДНИ ФРОНТ'', О19-7 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК 
''НАРОДНИ ФРОНТ'', ЈН бр. О19-7 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ'', ЈН бр. О19-7 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 7 дана, од дана уредно достављене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом 
закључења уговора: 
- За добро извршење посла : БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним 
овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без пореза, 
са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, односно укупног 
извршења свих уговорених обавеза. 
Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач 
не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења 
менице. 
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће 
документа: 
- фотокопију картона депонованих потписа 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача)  
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште* на e-mail или факсом] тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
О19-7 услуга ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ''. 
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.  
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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. 
*прихвата се достава појашњења електронском поштом и факсом искључиво у 
току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 
часова. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ 
НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
укупна понуђена цена''. 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту цену, биће изабрана понуда са 
понуђеним дужим роком плаћања. Уколико и у том случају не може да се изврши 
избор, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања. Извлачење 
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путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да му није изречена мера забране делатности 
која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV 
одељак 3.). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail javnenabavke@gakfront.org или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а исте наручилац није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за 
предају понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
балаговременим укоико је поднет најкасније до истека рока за предају понуда. 
 
После доношења одлуке о додели оквирног споразума или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, 
позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; 
број или ознака јавне  набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом и факсом 
искључиво у току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену 
од 07 до 15 часова. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ДОСТАВЉЕН ИЗАБРАНОМ 
ПОНУЂАЧУ 
 
Оквирни споразум о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен 
оквирни споразум  у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број О19-7 за 2019. 
годину- услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ'' 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
оквирног споразума и  уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ'',  број О19-7 за 2019. годину 

 
 

 
Цена радног сата ЗА УСЛУГУ ФИЗИЧКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА без ПДВ-а 
 

 
 

 
Цена радног сата ЗА УСЛУГУ ФИЗИЧКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања  
 

 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана) 
 

 

 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број: (уписује Наручилац) 
Датум: (уписује Наручилац) 
 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК 

''НАРОДНИ ФРОНТ'' 
 

Закључен дана_____________године, у Београду између: 
 
1.ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ „НАРОДНИ ФРОНТ“ БЕОГРАД, Краљице 
Наталије 62, ПИБ: 100219891, Матични број: 07035888, кога заступа в.д. 
директора проф. др Жељко Миковић (у даљем тексту: Наручилац)  
и 
2. ______________________________________, _________________, ул. 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број ____________, матични 
број___________, које заступа, _____________________ директор (у даљем тексту: Давалац 
услуге) 
(Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и 
члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 
потписати оквирни споразум) 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак 
јавне набавке услуга ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ 
ФРОНТ'', број јавне набавке О19-7, за коју су позив и конкурсна документација 
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 
_____________ године, са циљем закључивања оквирног споразума са једним 
понуђачем и периодом трајања од две године од дана обостраног потписивања; 

- да је Добављач, у својству понуђача доставио понуду број О19-7/___ од ________-. 
године која чини саставни део Оквирног споразума (прилог 1); 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума, број 
___________________ од ______________. године, која је објављена на Порталу јавних 
набавки дана _______________ године; 

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 
уговора о јавној набавци;   

- да обавеза Наручиоца настаје закључивањем појединачних уговора о јавној 
набавци на основу овог оквирног споразума; 

-Предмет овог Оквирног споразума је пружање услуга физичког обезбеђења објекта 
ГАК ‘‘Народни фронт’’ 
- (Пружалац услуга наступа са подизвођачем _____________________________, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу: _________________).   
 

 Предмет овог Оквирног споразума састоји се у томе што давалац услуге 
обезбеђује кориснику услуге чување и заштиту његове имовине на начин и под 
условима који су регулисани овим Оквирним споразумом и то следеће врсте 
услуга: 
 -ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ГАК НАРОДНИ ФРОНТ. 
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Услугу обезбеђења вршиће најмање 6 радника и то: 
- са положеним испитом за ПП заштиту, 
- са својом униформом и оделом,  
- некажњавани судски и против којих се не води кривични поступак. 
 

Члан 2. 
 
 Давалац услуге се обавезује да ће почев од дана обостраног потписивања  
уговора, који је део овог оквирног споразума, кориснику услуга пружати услуге 
које су предмет из члана 1. овог оквирног споразума у објекту ГАК „Народни 
фронт“ Краљице Наталије 62, Београд. 

Члан 3. 
 
 Корисник услуге се обавезује да ће даваоцу услуга за вршење услуге које су 
предмет овог оквирног споразума плаћати противвредност по ефективном сату 
рада једног извршиоца у износу од _____ динара плус ПДВ. Словима 
(________________________) плус ПДВ.  Цена може да коригује у складу са променама у 
законској регулативи која се односи на висину минималне цене радног сата.  
                                                                             
 Стране у оквирном споразуму су сагласне да се фактурисање врши једном 
месечно за услуге извршене у предходном месецу, са роком плаћања 7 дана од 
дана испоставе фактуре, вирманским путем. 
 

Члан 4. 
 
 Давалац услуге се обавезује да ће путем својих радника физичко 
обезбеђења, контролних органа и књиге дежурстава, обезбеђивати имовину 
корисника услуга у складу са законским прописима. Радници физичко обезбеђења 
и контролни органи су у радном односу код даваоца услуга, те за овај рад њему и 
одговарају и извршавају његова упутства у складу са позитивним прописима. 
 Радници физичко обезбеђења и контролни органи при обављању послова 
физичко обезбеђења носе униформу са видљивим знаком ___________, као и 
истакнуту службену легитимацију. 
 Директор предузећа и непосредни руководилац корисника услуга могу под 
посебним условима и сами издати потребна упутства и наређења радницима 
физичко-техничког обезбеђења за време вршења дужности, а који су у складу са 
законским прописима. 
  

Члан 5. 
 
 Давалац услуге одговара за штету која настане на имовини која се 
обезбеђује уколико је штета настала непосредном кривицом лица које врши 
обезбеђење. Кривицу радника, даваоца услуге, утврђује заједничка комисија - 
арбитража формирана од стране даваоца и корисника услуге, по пријему 
обавештења попраћено писменим образложењем од стране корисника услуге, у 
року од 24 часа од настанка штете. 
 У случају да је штета на имовини корисника настала услед више силе, 
случаја или кривицом корисника услуге, односно радњом другог лица за коју 
одговара корисник услуге, давалац услуге за ту штету не одговара 
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Члан 6. 
 
 Уколико корисник услуге примети било какву неправилност у вршењу 
обезбеђења, дужан је у обостраном интересу страна у оквирном споразуму, 
најхитнијим средством и начином о томе обавестити даваоца услуге, а потом то 
своје обавештење и писмено образложити. 
 Давалац услуге, по добијању обавештења из претходног става дужан је 
предузети мере да се све неправилности, уколико заиста постоје, уклоне и о 
предузетом писмено обавести корисника услуге. 
 

Члан 7. 
 
 Корисник услуге може од даваоца услуге, ако постоје оправдани разлози, 
захтевати замену појединих радника обезбеђења, а исто тако и комплетне екипе 
која обавља службу обезбеђења, с тим да такав захтев и писмено образложи. 
Давалац услуге је дужан да тражену замену благовремено и изврши. 
 

Члан 8. 
 
 Корисник услуге се обавезује да ће радницима физичко обезбеђења и 
контролним органима ставити на располагање одговарајуће просторије које 
испуњавају хигијенско-техничке услове. 
 Корисник услуга је дужан да омогући радницима обезбеђења и контролним 
радницима несметан приступ телефону, како би ови у случају потребе могли 
затражити помоћ надлежних органа. 

  
Члан 9. 

Давалац услуге је дужан да приликом закључења уговора преда: 
- За добро извршење посла : БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним 
овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без пореза, 
са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, односно укупног 
извршења свих уговорених обавеза. 
Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Давалац 
услуге не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
Меница за добро извршење посла биће враћена Даваоцу услуге по истеку рока 
важења менице. 
Уз одговарајућу меницу Давалац услуге је дужан да достави и следеће документа: 
- фотокопију картона депонованих потписа 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача)  
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 

 
 
 
 

Члан 10. 
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 Оквирни споразум је сачињен у 4 /четири/ истоветна примерка од којих по 
2 /два/ за корисника, а 2 /два/ за даваоца услуга. 
 
 
 
  
   
ДАВАЛАЦ УСЛУГА     М.П.          НАРУЧИЛАЦ 
  
 
_____________________              ________________________ 
      Директор              Проф. др Жељко Миковић         
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VIIа МОДЕЛ УГОВОРА 
Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број: (уписује Наручилац) 
Датум: (уписује Наручилац) 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ 
ФРОНТ'' 

 
Закључен дана_____________године, у Београду између: 
 
1.ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ „НАРОНДИ ФРОНТ“ БЕОГРАД, Краљице 
Наталије 62, ПИБ: 100219891, Матични број: 07035888, кога заступа в.д. 
директора проф. др Жељко Миковић (у даљем тексту: Наручилац)  
и 
2. ______________________________________, _________________, ул. 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број ____________, матични 
број___________, које заступа, _____________________ директор (у даљем тексту: Давалац 
услуге) 
(Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и 
члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 
потписати уговор.) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке отвореног поступка чији је 
предмет набавка услуга - ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ 
ФРОНТ'', број О19-7 , на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка број: 
........................ од ...................2019. године. 
- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

- да је Наручилац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума, број 
_______________________ од  _________.2019. године, са Добављачем закључио 
Оквирни споразум број _____________________ од __________.2019. године и да се 
овај Уговор закључује на основу Оквирног споразума; 

- на сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се 
одредбе закљученог оквирног споразума. 

 
Члан 1. 

 
 Предмет овог Уговора састоји се у томе што давалац услуге обезбеђује 
кориснику услуге чување и заштиту његове имовине на начин и под условима 
који су регулисани овим Уговором и то следеће врсте услуга: 
 -ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ГАК НАРОДНИ ФРОНТ. 

Услугу обезбеђења вршиће најмање 6 радника и то: 
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- са положеним испитом за ПП заштиту, 
- са својом униформом и оделом,  
- некажњавани судски и против којих се не води кривични поступак. 
 

Члан 2. 
 
 Давалац услуге се обавезује да ће почев од дана обостраног потписивања  
уговора, кориснику услуга пружати услуге које су предмет из члана 1. овог 
Уговора у објекту ГАК „Народни фронт“ Краљице Наталије 62, Београд. 
 

Члан 3. 
 
 Корисник услуге се обавезује да ће даваоцу услуга за вршење услуге које су 
предмет овог Уговора плаћати противвредност по ефективном сату рада једног 
извршиоца у износу од _____ динара плус ПДВ. Словима (________________________) плус 
ПДВ.  Цена може да коригује у складу са променама у законској регулативи која се 
односи на висину минималне цене радног сата.  
                                                                             
 Уговорне стране сагласне су да се фактурисање врши једном месечно за 
услуге извршене у предходном месецу, са роком плаћања 7  дана од дана 
испоставе фактуре, вирманским путем. 
 

Укупна реализована вредност по основу овог уговора не може бити већа од 
3.335.000,00 динара без пдв-а у периоду важења истог.  
  

Члан 4. 
 
 Давалац услуге се обавезује да ће путем својих радника физичко 
обезбеђења, контролних органа и књиге дежурстава, обезбеђивати имовину 
корисника услуга у складу са законским прописима. Радници физичко обезбеђења 
и контролни органи су у радном односу код даваоца услуга, те за овај рад њему и 
одговарају и извршавају његова упутства у складу са позитивним прописима. 
 Радници физичко обезбеђења и контролни органи при обављању послова 
физичко обезбеђења носе униформу са видљивим знаком ___________, као и 
истакнуту службену легитимацију. 
 Директор предузећа и непосредни руководилац корисника услуга могу под 
посебним условима и сами издати потребна упутства и наређења радницима 
физичко-техничког обезбеђења за време вршења дужности, а који су у складу са 
законским прописима. 
  

Члан 5. 
 
 Давалац услуге одговара за штету која настане на имовини која се 
обезбеђује уколико је штета настала непосредном кривицом лица које врши 
обезбеђење. Кривицу радника, даваоца услуге, утврђује заједничка комисија - 
арбитража формирана од стране даваоца и корисника услуге, по пријему 
обавештења попраћено писменим образложењем од стране корисника услуге, у 
року од 24 часа од настанка штете. 
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 У случају да је штета на имовини корисника настала услед више силе, 
случаја или кривицом корисника услуге, односно радњом другог лица за коју 
одговара корисник услуге, давалац услуге за ту штету не одговара. 
  

Члан 6. 
 
 Уколико корисник услуге примети било какву неправилност у вршењу 
обезбеђења, дужан је у обостраном интересу уговорних страна, најхитнијим 
средством и начином о томе обавестити даваоца услуге, а потом то своје 
обавештење и писмено образложити. 
 Давалац услуге, по добијању обавештења из претходног става дужан је 
предузети мере да се све неправилности, уколико заиста постоје, уклоне и о 
предузетом писмено обавести корисника услуге. 
 

Члан 7. 
 
 Корисник услуге може од даваоца услуге, ако постоје оправдани разлози, 
захтевати замену појединих радника обезбеђења, а исто тако и комплетне екипе 
која обавља службу обезбеђења, с тим да такав захтев и писмено образложи. 
Давалац услуге је дужан да тражену замену благовремено и изврши. 
. 

Члан 8. 
 
 Корисник услуге се обавезује да ће радницима физичко обезбеђења и 
контролним органима ставити на располагање одговарајуће просторије које 
испуњавају хигијенско-техничке услове. 
 Корисник услуга је дужан да омогући радницима обезбеђења и контролним 
радницима несметан приступ телефону, како би ови у случају потребе могли 
затражити помоћ надлежних органа. 

  
Члан 9. 

Давалац услуге је дужан да приликом закључења уговора преда: 
- За добро извршење посла : БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним 
овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без пореза, 
са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, односно укупног 
извршења свих уговорених обавеза. 
Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Давалац 
услуге не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
Меница за добро извршење посла биће враћена Даваоцу услуге по истеку рока 
важења менице. 
Уз одговарајућу меницу Давалац услуге је дужан да достави и следеће документа: 
- фотокопију картона депонованих потписа 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача)  
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 
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Члан 10. 
Овај Уговор се може раскинути на основу воље уговорних страна, односно 

једнострано без отказног рока. 
  

Члан 11. 
Уговор се закључује на одређено време до коначне реализације износа средстава 
предвиђених чланом 3. став 3., најдуже до годину дана, а ступа на снагу даном 
потписивања, од када почиње тећи његова примена, а на све односе који нису 
регулисани одредбама уговора, непосредно се примењују важећи прописи. 

Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава 
обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину, а за ове намене. За обавезе 
које по овом уговору доспевају у 2020. години наручилац ће извршити плаћање по 
обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. 
годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. 
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 12. 
 
 Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове по питањима овог 
Уговора, а у случају да се не могу споразумети утврђује се надлежност суда у 
Београду. 
 Уговор је сачињен у 4 /четири/ истоветна примерка од којих по 2 /два/ за 
корисника, а 2 /два/ за даваоца услуга. 
 
 
 
  
   
ДАВАЛАЦ УСЛУГА     М.П.          НАРУЧИЛАЦ 
  
 
_____________________              ________________________ 
      Директор             Проф. др Жељко Миковић         
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуге ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА ГАК ''НАРОДНИ 
ФРОНТ'', бр. О19-7 за 2019. годину, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
НАРУЧИЛАЦ: ГАК ‘‘НАРОДНИ ФРОНТ’’ 
МЕСТО: БЕОГРАД 
АДРЕСА: КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 62 

ПОНУЂАЧ:  
МЕСТО:  
АДРЕСА: 
 

 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Јед. Цена по радном 
сату без пдв-а 

Оквирни број 
радних сати на 

годишњем нивоу 

Укупно без пдв-а на 
годишњем нивоу 

РЕДОВНО 
ФИЗИЧКО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
11000 

 

УКУПНО ЗА УСЛУГУ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА 
ГОДИШЊЕМ НИВОУ 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
У свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак.  
 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
 
 
 
 
Место и датум:    М.П.                            Потпис понуђача: 

   

 


