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НАРУЧИЛАЦ: 
ГАК НАРОДНИ ФРОНТ 

 Београд, Краљице Наталије 62 
 

упућује 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  
систем за видео-надзор 

 (број М 14/52 за 2014. годину) 
 

1. Предмет јавне набавке- добра: систем за видео-надзор ГАК ''Народни фронт''.  
 
2. Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12), Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом. Испуњеност обавезних  
услова за  учешће у предметном поступку може се доказати достављањем Решења АПР-а о упису 
понуђача у Регистар понуђача.  
 
3. Понуде морају бити исказане у динарима. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана 
отварања понуда. 
 
4. Понуде са варијантама нису допуштене.  
 
5. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Процењена вредност 
725.000 динара без пдв-а. 
 
6. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 
26.11.2014. године, до 09:00 часова, без обзира на начин подношења, на адресу  ГАК Народни фронт, 
Краљице Наталије бр. 62, 11000 Београд.  
 
7. Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и да је доставе у затвореној 
коверти овереној печатом, на адресу Наручиоца,  са обавезном назнаком на коверти:  
 

„НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА СИСТЕМ ЗА ВИДЕО-НАДЗОР, ЈН број М 14/52“ 
 
8. Коверта на предњој страни треба да има заводни бој понуђача. На полеђини коверте навести 
назив, адресу, особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. 
 
9. Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити након истека крајњег рока за 
подношење понуда, односно 26.11.2014. године, са почетком у 09,30 часова, уз присуство 
овлашћених представника понуђача (који су дужни да Комисији предају пуномоћје за учешће у 
поступку отварања понуда), у просторијама ГАК Народни фронт, Краљице Наталије бр. 62, 11000 
Београд, други спрат, сала за састанке.  
 
10. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће разматрати и биће враћена понуђачу 
неотворена. 
 
11. Наручилац ће донети образложену Одлуку у вeзи са овом јавном набавком у оквирном року до 
10 дана од дана јавног отварања понуда и исту доставити свим понуђачима. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 
понуђачима како да сачине понуду 

 
1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  Ова набавка се спроводи у поступку мале вредности. Предмет набавке 

је систем за видео-надзор ГАК ''Народни фронт''. 
 

2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ: Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
образац понуде и уз исту прилаже сву, у наредним тачкама овог Упутства и «Упутства за 
доказивање услова из члана 75. и 76. ЗЈН» тражену документацију и све тражене доказе. 
Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у запечаћеној 
коверти тако да се при отварању  може проверити да ли је затворена онако како је предата. 
Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна и недвосмислена. 
Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити 
било каква измена понуђених услова. 
 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуђач понуду може поднети самостално, као учесник 
заједничке понуде и са подизвођачима. Један исти понуђач се не може појавити у више 
понуда самостално, као учесник заједничке понуде, нити се понуђач који је понуду поднео 
самостално или као учесник заједничке понуде може појавити у некој понуди као 
подизвођач. 
        

4. ЈЕЗИК ПОНУДЕ: понуда, сви прилози и остала документација која се односи на понуду мора 
бити на српском језику изузев каталога који могу бити и на енглеском језику.  
 
5. САДРЖИНА ПОНУДЕ: подаци о понуђачу, образац структуре цене, образац понуде, образац 

испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, модел уговора, образац изјаве о независној 
понуди, образац трошкова припреме понуде и образац о испуњености услова из чл. 75. став 
2. 

 
У образац «Подаци о понуђачу»  понуђач уписује опште податке: назив и седиште, 
регистарски, матични и порески идентификациони број, бројеве телефона и факса, е-mail 
адресу, број текућег рачуна, пословну банку, име и презиме директора као и лице за контакт 
и лице одговорно за потписивање уговора. 
 
У образац «Структура цене» понуђач уписује тражене податке и исти оверава печатом и 
потписује. 
  
У «образац понуде» понуђач уписује: понуђену цену, рок плаћања, који не може бити краћи 
од 60 дана, рок важења понуде, који не може бити краћи од 30 дана, печат и потпис 
овлашћеног лица понуђача. 
 
«Образац испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН» понуђач потписује и оверава. 
 
Каталог понуђених добара, са означеним захтеваним карактеристикама; 
 
Модел уговора: Понуђач мора да попуни, исти овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
прихвата услове модела уговора.  
 
Изјаву о независној понуди понуђач је дужан да потпише и да овери печатом. 
 
Образац трошкови припреме понуде је факултативан тако да понуђач који не жели да 
попуни образац, исти треба да прецрта или га не мора доставити. 
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Образац о испуњености услова из чл. 75. став 2. Понуђач је дужан да потпише и овери 
печатом. 
 
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Додатне информације и појашњења у вези 
са припремом понуде могуће је затражити у писаном облику, најкасније у року од 5 дана од 
дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу наручиоца, Београд, Краљице 
Наталије  62, или на мејл: javnenabavke@gakfront.org , са назнаком: „Питања за Комисију која 
спроводи поступак јавне набавке М14/52“. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. 

 
6. Наручилац је у могућности да након отварања понуда тражи додатна обавештења од 

понуђача као и да изврши контролу испуњености услова које треба да испуне понуђач или 
подизвођач или група понуђача. Наведену контролу, наручилац је овлашћен да изврши у 
просторијама пословног седишта понуђача или подизвођача.  

 
7. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН: Понуђач мора доставити 

податке и доказе о испуњености захтева из «Упутства за доказивање услова» и «Обрасца за 
оцену испуњености услова». Понуда која не испуњава тражене услове ће бити проглашена 
неприхватљивом. 

 
8. ЦЕНА: Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Понуђене 

цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току извршења 
уговора.  

 
9. НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања не може бити краћи од 60 дана од дана уредног 

достављања фактуре, оверене од стране овлашћеног лица наручиоца. 
 

10. РОК ИСПОРУКЕ: Најдуже до 60 дана од дана обостраног потписивања уговора. 
 

11. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА: Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење 
набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу ( који не може бити већи од 50% ) 
као и предмет набавке који ће извршити преко подизвођача а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број 
подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.  Понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о 
јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 
јавним набавкама, за део набавке који ће вршити преко подизвођача. Ако је за извршење 
дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности навабке потребно 
испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тач. 5)  Закона о јавним набавкама понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 

 
12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (група понуђача): Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи 

из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједнички. Услов из члана 75. став 
1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је потребна дозвола надлежног органа. Група 
понуђача је дужна да достави уз понуду споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који мора обавезно 
садржати податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6). 
Све обрасце из понуде потписују сви чланови групе понуђача осим обрасца Подаци о 
понуђачу који потписује носилац посла и обрасца Подаци о члану групе понуђача који 
потписује сваки члан групе. 
 

12. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Понуђачима није дозвољено подношење понуде са 
варијантама.  
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13. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ: 

 
Сви понуђачи су дужни да посебно воде рачуна о безбедности и здрављу на раду и заштити 
животне средине.  

    
14. ОЦЕНА ПОНУДЕ: Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом 

критеријума “најнижа понуђена цена”. Уколико више понуђача понуди исту цену, изабрана 
ће бити понуда са краћим роком испоруке. Уколико и у том случају не може да се изврши 
избор, изабрана ће бити понуда која је најпре достављена писарници наручиоца. 
 
ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА: Уколико понуђач при изради понуде начини грешку приликом 
попуњавања образаца, дужан је да начињену грешку избели, да исправку овери печатом и 
парафира. 

 
15. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: Рок важности понуде мора да буде до закључења уговора, а не 

краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Понуда која је важећа за краћи период ће бити 
одбијена као неприхватљива.   
 

18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац 
доноси одлуку о додели уговора у року који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања 
понуда. 

 
19. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ   ПОДАТАКА:   

Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
конкурсној документацији који су посебним актом утврђени као поверљиви.  
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда.  
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који од достављених докумената се односи 
на државну, војну, службену или пословну тајну и да та документа у горњем десном углу 
видно означи, у црвеној боји, великим штампаним словима „ПОВЕРЉИВО“ као и да назнаку 
поверљивости, одговорно лице понуђача потпише и овери печатом. Уколико се поверљивим 
сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив 
податак мора бити обележен црвеном бојом, поред њега мора да стоји назнака 
„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте назнаке мора да стоји потпис и печат одговорног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. Чланови комисије морају да чувају податке и поступају са документима у складу са 
степеном поверљивости. 
 

20. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Наручилац може одустати од набавке у случају: 
непредвидивих околности или више силе, који онемогућавају или отежавају нормалну 
реализацију  уговора, промењених околности због којих код Наручиоца престане потреба за 
набавком; утврђених нерегуларности у процедури. У случају одустајања од набавке, 
Наручилац ће понуђаче писмено обавестити. Уколико се одустане од набавке пре отварања 
понуда, исте ће неотворене бити враћене понуђачима. 

 
21. РОК У КОМЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ БИТИ ПОЗВАН ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР: Понуђач чија понуда 

буде оцењена као најповољнија, биће позван да најкасније у року од 8 дана по  истеку рока 
за  заштиту права понуђача приступи закључењу уговора. 
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22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 
заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са 
одредбама 148. до 159. ЗЈН.  
- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
- 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 два дана од пријема захтева за заштиту права. 
- 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 три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о ј.набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заш. права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 
- Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог 
Наручиоца не одлучи другачије. 
- Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-
742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на 
број:  97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; 
Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).  
- За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012).
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ОБРАЗАЦ БР. 1 
 
Подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача  

Адреса  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Број телефона  

Број факса  

Е-маил адреса  

Број текућег рачуна  

Пословна банка  

Директор  

Лице за контакт  

 
 

                                                            
 

                                                                                                                     Овлашћено лице понуђача: 
 

        У ____________________дана______________                                                                                ____________________ 
   
 
 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 1 - А 

 
Подаци о подизвођачу 

 
 

Назив подизвођача  

Адреса  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Број телефона  

Број факса  

Е-маил адреса  

Број текућег рачуна  

Пословна банка  

Директор  

Лице за контакт  

Проценат укупне вредности поверен 
подизвођачу 

 

 
                                                 
 

                                                                                                                    Овлашћено лице понуђача: 
 

        У ____________________дана______________                                                                               ____________________ 
   
 

М.П. 
 

 
Напомена: Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају 
већег  броја подизвођача, понуђач мора овај образац да фотокопира и попуњен 
приложи за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 1 - Б 
 
Подаци о учеснику заједничке понуде 

 
 

Назив члана групе понуђача  

Адреса  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Број телефона  

Број факса  

Е-маил адреса  

Број текућег рачуна  

Пословна банка  

Директор  

Лице за контакт  

                                                  
 
 

                                                                                                                       Овлашћено лице учесника  
                                                                                                                         заједничке понуде: 

 
        У ______________________дана______________                                                                             ____________________ 
   
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 

 
Напомена: Образац попуњава учесник заједничке понуде. 
У случају већег броја учесника заједничке понуде, овај образац се мора фотокопирати 
и попуњен приложити за сваког учесника. 
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ОБРАЗАЦ БР. 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Назив понуђача (групе понуђача):_________________________________ 
 
Матични број: ____________ ПИБ: ______________  
 
 
Назив Подизвођача:___________________ Матични број: ___________ ПИБ: ______________ 
 
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
А)  самостално                  Б) заједничка понуда                      Ц) са подизвођачем 
 
(Понуђач заокружује А, Б или Ц) 
 
 

Укупна цена понуђених добара 
Цена се уписује из структуре цене  

Без ПДВ-а __________________________  дин 
 
Са ПДВ-ом __________________________  дин 

Рок плаћања (мин. 60 дана) 
      _________ дана од дана уредно 
достављене фактуре 

Рок испоруке (до 60 дана) 
      _________ дана од дана обостраног 
потписивања уговора 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 
30 дана) 

_______________  дана 

Произвођач понуђених добара  

 
 

                                                                                                                     Овлашћено лице понуђача: 
 

        У ______________________ дана______________                                                                           ____________________ 
   
 
 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  3. СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Rezolucija kamera 1,3Mp ÷ 3Mp 
 

Napajanje 

rb naziv 
duzina     
zraka 

ugao 

duzina 
trase 

Jed. 
mere 

količina 
jed 

cena 
cena 

ukupno 

m' ° m'     RDS RDS 
Zajednicka 
Trasa 75m 

1 SPOLJNA KAMERA IP 66  30 30 90 kom. 1     
2 SPOLJNA KAMERA IP 66  30 30 90 kom. 1     

 3 DOME KAMERA IP 65 10 90 60 kom. 1     
Zajednicka 
Trasa 42m 

4 SPOLJNA KAMERA IP 66  40 15 50 kom. 1     
5 SPOLJNA KAMERA IP 66  35 30 50 kom. 1     
6 SPOLJNA KAMERA IP 66 30 78 50 kom. 1     
7 SPOLJNA KAMERA IP 66 25 60 50 kom. 1     

 8 DOME KAMERA IP 65 10 120 67 kom. 1     
 9 SPOLJNA KAMERA IP 66  30 60 45 kom. 1     
 10 DOME KAMERA IP 65 5 120 30 kom. 1     
 11 DOME KAMERA IP 65 10 145 55 kom. 1     
 12 DOME KAMERA IP 65 6 150 70 kom. 1     
 13 DOME KAMERA IP 65 5 115 55 kom. 1     
 14 DOME KAMERA IP 65 12 30-45 50 kom. 1     
 15 DOME KAMERA IP 65 25 15-30 45 kom. 1     
 16 DOME KAMERA IP 65 25 15-30 55 kom. 1     
 17 SNIMAČ 16 KANALA AUTONOMIJA 10 DANA  kom. 1     
 18 UPS AUTONOMIJE 15 MINUTA kom. 1     
 

19 
OPTIČKI KABAL DO NAJBLIZEG RACK-A DUZINE 50 

METARA SA FUNKCIONALNIM POVEZIVANJEM NA OBA 

KRAJA kom. 1     
 20 RACK 9U ZA SMESTAJ OPREME - MONTAZA NA ZID kom. 1     
 

21 
INSTALACIJA POJEDINAČNO PREMA KAMERAMA SA 

BESHALOGENIM KANALICAMA I REBRASTIM CEVIMA m´ 912     
 

22 
SVE POTREBNE RADNJE ZA FUNKCIONALNU PREDAJU 

SISTEMA I SA PROGRAMIRANJEM PET MESTA NADZIRANJA 

SA PROJEKTOM IZVEDENOG STANJA. paušalno 1     
 ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:         
 ПДВ........%         
 ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:         

 
НАПОМЕНА:     
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Образац техничке спецификације 
и шематски приказ налазе се у .pdf документу у прилогу. 
 
 
      Место и датум:                                                       М.П.                             
           Потпис понуђача: 
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У П У Т С Т В О  

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  
 

1. Право учешћа у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове из Закона о јавним 
набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12), сходно томе мора доказати: 

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

Испуњеност услова из ове тачке понуђач доказује достављањем уз понуду извода из 
Агенције за привредне регистре.  

1.2. 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 давања мита и кривично дело 
преваре. Испуњеност услова из ове тачке понуђач доказује достављањем уз понуду: 
Уверењем Основног и Вишег суда као и Посебног одељења Вишег суда у Београду 
(за правно лице) и Изводом и казнене евиденције МУП-аа (за законског 
заступника). 

1.3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда. Испуњеност услова из ове 
тачке понуђач доказује достављањем уз понуду: потврде надлежног привредног и  
прекршајног суда или потврде АПР-а. 

1.4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији. Испуњеност овог услова 
понуђач доказује потврдом Пореске управе Министарства финансија и привреде 
Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних 
прихода. 

 

Докази из тачке 1.2. – 1.4. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда а 
доказ из тачке 1.3. мора бити издат после објаве или слања позива. 

 

Упутство: 
 
- Испуњеност обавезних услова понуђач може доказати и потписивањем Обрасца изјаве у 

наставку документације (Образац 4А) или достављањем Решења о упису понуђача у 
Регистар понуђача АПР-а.  
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OБРАЗАЦ БР. 4 

 
ОБРАЗАЦ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  

 

1. 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда – правно лице; 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег 
регистра - предузетник; 

2.  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 
правно лице; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре - предузетник; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова 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 
– физичко лице; 

3. 

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности– правно лице; 
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности - предузетник; 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова – 
физичко лице; 

4. 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода – правно лице; 
Уверења 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 - предузетник; 
Уверења 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 – физичко лице; 

                                                              
                                                                                                                    Овлашћено лице понуђача: 

 
        У _________________дана______________                                                                                      ____________________ 
                   

М.П 
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ОБРАЗАЦ БР. 4А 

 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 
 
        У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Понуђач _______________________________________________________________________________  из_________________________, 
Адреса: ________________________________________________, Матични број: __________________________________________, 
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за  M14/52 систем за видео-надзор, и 

то да: 
 

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

o му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

o је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 
 
 

 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у 
довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе 
понуђача појединачно. 
           
 
 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

   
                       м.п.                                                  
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ОБРАЗАЦ БР. 5   
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ( група понуђача ) 
_____________________________, понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

                                                                                                               Овлашћено лице понуђача: 
 

У ______________________ дана______________                                                                                  ____________________ 
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ОБРАЗАЦ БР. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА 
 
 
 
 
 
 Изјављујемо да је понуђач ( група понуђача ) за припремање понуде за предметну јавну 
набавку имао следеће трошкове: 
 
 

Врста трошка Износ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
* понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. *  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     Овлашћено лице понуђача: 
 

        У ____________________ дана____________                                                                                    ____________________ 
   
 
 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је предузеће ___________________ 
поштовало обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нисмо/смо имаоци права интелектуалне 
својине.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Овлашћено лице понуђача: 
 

        У _____________________ дана____________                                                                            ____________________ 
   
 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 18 од 19 

 

8. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

(модел уговора мора понуђач да попуни, овери печатом и потпише,  
чиме потврђује да се слаже са моделом уговора) 

 
 
 

У  Г  О  В  О  Р 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :  
 
1. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА НАРОДНИ ФРОНТ  
Београд, ул. Краљице Наталије бр. 67, ПИБ: 100219891, МБ: 07035888, 
које заступа проф.др Снежана Ракић (у даљем тексту: Наручилац) и  

 
2. ________________________________________________________(назив и седиште),  
ПИБ: ________________, МБ: _______________, кога заступа 
__________________________________________ (функција и име и презиме лица 
овлашћеног за закључење уговора), (у даљем тексту: Испоручилац) 

 
уколико је поднета заједничка понуда навести тражене податке за 
сваког члана групе понуђача: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________                            
____________________________________________________________ 
 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је испорука добара: систем за видео-надзор, за потребе Наручиоца, који је 
Наручилац доделио Испоручиоцу на основу претходно спроведеног поступка набавке мале 
вредности број M14/52 за 2014. годину, у свему на основу Одлуке о додели уговора бр. ______________ и 
усвојене понуде Испоручиоца број ______ од __.__.2014. године, којa представља саставни део овог 
Уговора.    
 

Члан 2. 
Укупна вредност добара из члана 1. Уговора износи:  __________________ динара. 
Словима:  _________________________________________________.   
 
У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету Фцо Наручилац – Београд, 
Краљице Наталије бр. 62, а није урачунат порез на додатну вредност. Цена са пдв-ом износи: 
_______________ динара.  
 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручи Наручиоцу једнократно, и то у року до 
___________ (_________________) дана од дана обостраног потписивања овог уговора. 
  

Члан 4 
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, 
који су одређени у  захтеву Наручиоца и према техничким условима поступка јавне набавке.  
 

Члан 5. 
Након испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће утврдити 
количину и цену испоручених добара.  
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За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са записником 
доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од дана 
уоченог недостатка. 
 
Испоручилац ће најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације отклони недостатке, о свом 
трошку. 

 
Члан 6. 

Наручилац је дужан да вредност испоручених добара плати у року од ________ дана од дана пријема 
исправне фактуре Испоручиоца, под условом да је претходно извршена примопредаја, у смислу 
члана 5.  
 

Члан 7. 
У случају да Испоручилац касни са извршењем испоруке у односу на уговорени рок, Испоручилац   
је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% за сваки дан закашњења, а највише до 5% 
укупне  уговорене вредности.  
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоцу,уз 
издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 
Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на  на накнаду штете. 
У случају неоправданог кашњења Испоручиоца дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац може 
покренути поступак раскида уговора. 
 

Члан 8. 
Уколико Наручилац не исплати Испоручиоцу благовремено цену испоручене количине добара 
дужан је да Испоручиоцу плати законску затезну  камату. 
 

 
Члан 9. 

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора уколико Испоручилац не испоручи добра 
у року из члана 3, као ни у евентуалном накнадном року који му Наручилац остави. 
 
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора за случај да Испоручилац не отклони 
недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи по приговору наручиоца на квалитет 
испоручених добара. 
Све трошкове проузроковане раскидом уговора сносиће Испоручилац.  
                                                                                                

Члан 10. 
                                                                  
За све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 11. 
 

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи и производи правно 
дејство до потпуног извршења.  

Члан 12. 
 
У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 13. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4(четири) 
примерка, а Испоручиоцу 2 (два) примерка уговора. 
 
 ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                  НАРУЧИЛАЦ 
 
__________________________________       ________________________________ 

 


