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На основу члана 32, 40, 40а и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 

124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени 

гласник РС'' бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 број 404-ЈН-92/20-02 од 

30.06.2020. године, и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку 07 број 404-ЈН-92/20-03 од 

30.06.2020. године, припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 
        Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова, 
       Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103. 
       ПИБ: 100184116. 
       Матични број: 07008104. 
       Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

        Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке са закључeњем оквирног 
споразума за 2020. и 2021. годину у складу са Законом. 

 
       Критеријум за доделу уговора вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена по години“ 
 
3.    Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 92/20 су радови: Радови на формирању просторије за обављање разговора и 
препознавање лица у полицијским станицама, за потребе Наручиоца.  

 
 Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки,    
 Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Наручиоца:  www.mup.gov.rs.  

 
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења  оквирног споразума без поновног 

отварања конкуренције на период од две године (за 2020. и 2021. годину), са најмање 2 (два) понуђача, 
односно са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи 
прихватљивост понуде. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за 
предметне радове. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни спораузум са мањим бројем понуђача, односно и са једним. 

 

5.  Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

6.  Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7.     Контакт (лице или служба): 
        е-mail: tatjana.krga@mup.gov.rs 
 

8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума 
       Одлуку о закључењу оквирног споразума, Наручилац ће донети у року од 25 (двадесет пет) дана од дана 

отварања понуда. 
 

9. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова:  
       Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске набавке и 

омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и прате све набавке 
у оквиру Министарства. 

 
     Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса:  
     www.mup.gov.rs банер електронске набавке. 
 

file:///C:/Users/tatjana.krga.MUP/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Anhed/Downloads/www.mup.gov.rs
file:///C:/Users/tatjana.krga.MUP/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/sanja.markovic/AppData/Local/Temp/notesAA89C9/www.mup.gov.rs
mailto:tatjana.krga@mup.gov.rs
http://www.mup.gov.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке ЈН број 92/20 су радови: Радови на формирању просторије за обављање 
разговора и препознавање лица у полицијским станицама. 
 

      Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу III конкурсне документације. 
 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
 
                     45453000 – Ремонтни и санациони радови 
 
2.    Предметна јавна набавка није обликована по партијама: 
 
       Оквирни споразум се закључује на период од две године (за 2020. и 2021. годину).  
 

 Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених новчаних средстава за предметну     
 набавку. Процењена вредност биће саопштена на јавном отварању. 

 
 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. 
За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да 
прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, 
допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави 
на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 
набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

 
III  ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - 

СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; 
 

Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским 
станицама, ЈН  број 92/20 

 
 

Техничка спецификација услуга је у складу са спецификацијом из Обрасца понуде из Прилога VI 
конкурсне документације 

 
             Врста оквирног споразума: Предметни поступак се спроводи у складу са чл. 32., 40. и 40а. Закона 
о јавним набавкама ради закључења оквирног споразума без поновног отварања конкуренције, и то 
оквирног споразума једног наручиоца - Министарства унутрашњих послова Републике Србије са најмање 2 
(два) понуђача, односно са свим понуђачима који испуне обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке сходно члану 75. и 76., и друге захтеве дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи 
прихватљивост понуде.  

Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног 
потписивања свих учесника споразума. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се 
закључење уговора о јавној набавци. 

Напомена 1. У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац  може да закључи оквирни споразум са 
мањим бројем добављача, односно и са једним.   

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације.  
Потребно је да се потпише задња страна оквирног споразума, да га потпише овлашћени 

представник добављача и достави уз понуду. Потписан модел оквирног споразума ће бити доказ да 
добављач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.  
            Напомена 2. У складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац ће на 
основу оквирног споразума закључити уговор о јавној набавци према условима за доделу уговора 
утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без отварања 
конкуренције међу добављачима.  

Уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у погледу предмета 
набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина извођења радова и других битних 
елемената за извршење предметне набавке. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, 
наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење појединачног 
уговора.  

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. 
Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за дату годину не одазове на позив наручиоца за 
закључење уговора наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег 
добављача који је најповољнији по цени за дату годину и тако редом. Избор најповољније понуде ће се 
извршити применом критеријума најнижа понуђена цена по години.     

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену по години, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, а ако је рок извођења радова 
исти, биће изабрана понуда добављача који је понудио дужи гарантни рок. 
           Позив за извршење услуге ће бити упућен на адресу добављача______________ [наручилац може 
одредити да се позив доставља путем факса или електронским путем].   
           Уколико изабрани добављач није у могућности да изведе радове (из било ког разлога), дужан је да 
одмах или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести наручиоца.   
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 Важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или 
до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

 

 Место извођења радова: Објекти наручиоца на територији Републике Србије. 
 

 Рок и динамика извођења радова: Не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао, а све 
назначено у грађевинском дневнику. 

 

 Динамика извођења радова: Према захтеву и потребама наручиоца. 
 

 Гарантни рок  на изведене радове: Не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема изведених 
радова. 

 

 Гарантни рок на уграђену опрему: Не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема уграђене 
опреме. 
 

 
 
 
 

            Место и датум                                      Понуђач 
     
_______________, ___. ___. 2020. године                                            ____________________________ 
                                        (потпис  овлашћеног лица) 
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  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА: 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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

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) ЗЈН); 
 
 
 

2) Услов из чл.75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН 
Доказ:Правна лица: 
 1)Извод из казнене евиденције, односно 

уверење 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 извод из казнене 
евиденције МУП-а. 
       Доказ: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 
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може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда;  

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН-      

      Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија 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; 

3. 

 
 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 3) ЗЈН); 
 
 

4. 

 
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. 
ЗЈН); 

4) Услов изчл. 75. ст.2. ЗЈН -Доказ:Потписан и 
оверен Образац изјаве (модел изјаве у Прилогу 
конкурсне документације). Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача (изјаву 
умножити у довољном броју примерака за сваког 
понуђача из групе понуђача) 

5. 

а) Да понуђач (правно лице) поседује 
Решење надлежног органа Министарства 
унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације, којим се овлашћује привредно 
друштво за обављање послова 
пројектовања посебних система и мера 
заштите од пожара и то: Израде пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и 
послове извођења посебних система и 
мера и то: Стабилних система за дојаву 
пожара. 
б) Да понуђач (правно лице) поседује 
Решење надлежног органа Министарства 
унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације, којим се овлашћује привредни 
субјекат за обављање послова контролисања 
инсталација посебних система и то: 
Инсталација и уређаја за аутоматско 
откривање и дојаву 
в) Да понуђач (правно лице) поседује 
Решење којим се правном лицу издаје 
лиценца за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавања система 
техничке заштите и обуке корисника, 

а) Фотокопија Решења надлежног органа 
Министарства унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације, којим се овлашћује привредно 
друштво за обављање послова пројектовања 
посебних система и мера заштите од пожара и то: 
Израде пројеката стабилних система за дојаву 
пожара и послове извођења посебних система и 
мера и то: Стабилних система за дојаву пожара. 
 
 
 
б) Фотокопија Решења надлежног органа 
Министарства унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације, којим се овлашћује привредни 
субјекат за обављање послова контролисања 
инсталација посебних система и то: Инсталација 
и уређаја за аутоматско откривање и дојаву 
 
в) Фотокопија Решења којим се правном лицу 
издаје лиценца за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавања система техничке 
заштите и обуке корисника, издатог правном лицу 
од стране Министарства унутрашњих послова - 
Дирекције полиције. 
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издато од стране Министарства 
унутрашњих послова - Дирекције полиције 

 
  

         
          Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказе о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1, тач.1-3 ЗЈН,  који су јавно доступни на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. Пожељно је да доставе навод о јавној доступности 
доказа у којој треба да наведу интернет страницу односно да  наведу да се налазе у регистру понуђача.
  

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
           Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач 
доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 Да понуђач није био непрекидној блокади 
дуже од 6 месеци у периоду од 01.01.2020 
године, па до дана објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки. 

Потврда Народне банке Србије да понуђач није 
био непрекидној блокади дуже од 6 месеци у 
периоду од 01.01.2020 године, па до дана 
објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 
 

а) Да понуђач располаже неопходним 
финансијским капацитетом, односно да је 
понуђач у периоду од 2018 године па до дана 
објављивања позива за подношење понуда 
извршио услуге које су у вези предмета 
тендера минимум  10.000.000,00 динара; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
б) Да понуђач поседује сертификате: 
- SPRS ISO 9001 или одговарајуће, 
- SPRS ISO 14001 или одговарајуће, 
- SPRS  ISO 18001 или одговарајуће, 
- SPRS A.L2.002:2015 или одговарајуће 

а) Фотокопије привремених, односно окончаних, 
ситуација оверених од стране инвеститора и 
надзорних органа, са детаљном спецификацијом 
радова, истих или сличних као што је предмет 
јавне набавке (поправка и одржавање, као и 
испорука и уградња  телекомуникационо-
сигналних инсталација и система), у минималном 
укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-
а, (прихватају се појединачне ситуације-рачуни 
већи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а) у периоду 
од 2018 године па до дана објављивања позива за 
подношење понуда. 
 
б)Фотокопије важећих сертификата који су 
издати од акредитованог сертификационог тела. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 а) Потребно је да понуђач пре објављивања 
позива има најмање једног запосленог или 
ангажованог инжењера архитектуре или 
грађевинског инжењера са одговарајућом 
личном лиценцом издатом од стране 
Инжењерске коморе Србије или 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

а) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
фотокопија уговора о делу или фотокопија 
уговора о привременим и повременим пословима 
за ангажована лица са назначеним описом посла. 
Уговор за ангажована лица мора бити важећи за 
цео период важења уговора предметне набавке. 
и 
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инфраструктуре Републике Србије 
 
 
 
б) Потребно је да понуђач пре објављивања 
позива има најмање једног запосленог или 
ангажованог инжењера електротехничке 
струке - телекомуникационих мрежа и система 
са одговарајућом личном лиценцом издатом 
од стране Инжењерске коморе Србије или 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије и Лиценцу 
за пројектовање и извођење посебних система 
и мера заштите од пожара Израда пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и 
извођење ових система издате од стране 
Министарства унутрашњих послова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) Потребно је да понуђач пре објављивања 
позива има најмање једног запосленог или 
ангажованог инжењера електроенергетске 
струке са одговарајућом личном лиценцом 
издатом од стране Инжењерске коморе Србије 
или Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије; 
 
 
 
 
 
 
 
г) Потребно је да понуђач пре објављивања 
позива има најмање једног запосленог или 
ангажованог машинског инжењера са 
одговарајућом личном лиценцом издатом од 
стране Инжењерске коморе Србије или 

За наведеног запосленог или ангажованог 
грађевинског инжењера или инжењера 
архитектуре потребно је доставити фотокопију 
лиценце: 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 
800 или одговарајуће (једна од наведених), издате 
од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије 
или Инжењерске коморе Србије; 
 
б) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
фотокопија уговора о делу или фотокопија 
уговора о привременим и повременим пословима 
за ангажована лица са назначеним описом посла. 
Уговор за ангажована лица мора бити важећи за 
цео период важења уговора предметне набавке. 
и 
За наведеног запосленог или ангажованог 
инжењера електротехничке струке- 
телекомуникационих мрежа и система потребно 
је доставити фотокопију лиценце: 453, 853 или 
одговарајуће (једна од наведених), издате од 
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије или 
Инжењерске коморе Србије и фотокопију 
Лиценце за пројектовање и извођење посебних 
система и мера заштите од пожара Израда 
пројеката стабилних система за дојаву пожара и 
извођење ових система издате од стране 
Министарства унутрашњих послова; 
 
в)- Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
фотокопија уговора о делу или фотокопија 
уговора о привременим и повременим пословима 
за ангажована лица са назначеним описом посла. 
Уговор за ангажована лица мора бити важећи за 
цео период важења уговора предметне набавке. 
и 
-За наведеног запосленог или ангажованог 
инжењера електроенергетске струке потребно је 
доставити фотокопију лиценце: 450, 850 или 
одговарајуће (једна од наведених), издате од 
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије или 
Инжењерске коморе Србије; 
г) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
фотокопија уговора о делу или фотокопија 
уговора о привременим и повременим пословима 
за ангажована лица са назначеним описом посла. 
Уговор за ангажована лица мора бити важећи за 
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Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије; 
 
 
 
 
 
 
 
 
д) Потребно је да понуђач пре објављивања 
позива има најмање има минимум 1 стално 
запосленог /ангажованог радника који 
поседује лиценцу за вршење послова 
пројектовања и надзора над извођењем 
система техничке заштите и лиценцу за 
вршење послова монтаже, пуштања у рад и 
одржавања система техничке заштите и обуке 
корисника, издате од стране Министарства 
унутрашњих послова - Дирекције полиције; 
 
 
 
 
 
 
ђ) Потребно је да понуђач пре објављивања 
позива има најмање 5 (пет) запослених или 
радно ангажованих ВКВ и КВ радника 
техничке струке; 

цео период важења уговора предметне набавке. 
и 
За наведеног запосленог или ангажованог 
машинског инжењера потребно је доставити 
фотокопију лиценце: 430, 830 или одговарајуће 
(једна од наведених), издате од стране 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије или 
Инжењерске коморе Србије 
 
д) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
фотокопија уговора о делу или фотокопија 
уговора о привременим и повременим пословима 
за ангажована лица са назначеним описом посла. 
Уговор за ангажована лица мора бити важећи за 
цео период важења уговора предметне набавке. 
и 
- фотокопију лиценце за вршење послова 
пројектовања и надзора над извођењем система 
техничке заштите и лиценце за вршење послова 
монтаже, пуштања у рад и одржавања система 
техничке заштите и обуке корисника, издате од 
стране Министарства унутрашњих послова - 
Дирекције полиције; 
 
ђ) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
фотокопија уговора о делу или фотокопија 
уговора о привременим и повременим пословима 
за ангажована лица са назначеним описом посла. 
Уговор за ангажована лица мора бити важећи за 
цео период важења уговора предметне набавке 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  

- Наручилац задржава право провере исказаних 
података. Понуђач чија понуда буде изабрана као 
најповољнија дужан је да након потписивања 
уговора достави податке о ангажованим 
извршиоцима, као и податке о ангажованим 
возилима, потребне ради обављања безбедносне 
провере овог Министарства. 
- Уколико један запослени/ангажовани радник 
поседује уверење о положеном стручном испиту 
за раднике који раде на пословима заштите од 
пожара и лиценцу за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавања система техничке 
заштите и обуке корисника рачунаће се да 
испуњава оба услова 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН, који је наведен у табеларном приказу под 
редним бројем 1., 2. и 3., достави уз понуду. 
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VI УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
  
 
Уколико понуду понуђач подноси самостално: 
 Понуђач доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН, који су наведени у табеларном 

приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4,  доставља уз понуду. 
 Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно 

члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе o испуњености обавезних услова прописане чланом 
77. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 

Доказ за испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН,  који је наведен у табеларном 
приказу под редним бројем 5, понуђач доставља уз понуду . 

Доказ о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН, који je наведен у табеларном приказу под 
редним бројем 1., 2. и 3., понуђач доставља уз понуду. 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о 

испуњености обавезних услова из члана75. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказ за 
испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН,  који је наведен у табеларном приказу под редним 
бројем 5, за део набавке који ће се извршити преко подизвођача, односно уколико ће управо подизвођач 
реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. 

              Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач  испуњава и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда): 
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
              Обавезан услов из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН,  који је наведен у табеларном приказу под редним бројем 
5, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

 Додатни услов  из члана76. ЗЈН,  који je наведен у табеларном приказу под редним бројем 1., 2. и 3.,  
испуњавају заједно. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у понуди наведе 
чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе понуђача којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са чланом 81. 
став 4. Закона.  

  Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће 
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.  

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а  

може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Указујемо понуђачима на следеће:   
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1. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може (али 
не мора), захтевати од понуђача, чија је понуда  оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.   

2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (као што је извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за 
привредне регистре или о упису у регистар понуђача који води Агенције за привредне регистре). 

3. Понуђач може, уместо достављања тражених доказа, да наведе интернет страницу на којој 
су подаци које тражени доказ садржи, јавно доступни.  

4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено 
обавести  наручиоца о било којој промени  у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне 
набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је 
документује на прописани начин.  

5.  Ако понуђач који је страно правно лице  није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.Закона о јавним 
набавкама, 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. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
            Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на 
српском језику. 

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод 
у оргиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, 
која се прилаже у изворном облику – непреведена). 

 
1. 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 или кутији је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: 
Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком: Понуда за јавну 
набавку радова: Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у 
полицијским станицама, ЈН  број 92/20 - НЕ ОТВАРАТИ". 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.12.2020. 
године до 10:00 часова. 
  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.  
          Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 

 Јавно отварање понуда одржаће се 28.12.2020. године у 12:00 часова, у радним просторијама 
Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104. 
  Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
          Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу 
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремена понуда. 

 
2. Понуда мора да садржи: 
- Спецификацију (Поглавље III конкурсне документације); 

- Доказе о испуњењу обавезних и додатних услова (Поглавље IV конкурсне документације); 
- Општи подаци о понуђачу на обрасцима (Поглавље VI конкурсне документације); 
- Попуњени образац понуде (Поглавље VI конкурсне документације); 
- Модел оквирног споразума - Понуђач ће модел оквирног споразума  попунити у складу са     понудом, 
потписати чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној 
документацији); 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати чиме потврђује да је 
сагласан са предлогом модела уговора (образац VIII у конкурсној документацији); 
- Модел наруџбенице (образац XIII у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве о независноj понуди (Поглавље X конкурсне документације); 
- Образац изјаве о поштовању обавеза  (Поглавље XI конкурсне документације); 
- Образац изјаве средства финансијског обезбеђења (Поглавље XII конкурсне документације); 

- Попуњене, од стране понуђача потписане остале изјаве које чине саставни део понуде, а које су садржане 
у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде  није 
неопходно попунити и потписати; 
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- Други докази захтевани конкурсном документацијом. 
      

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 
понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати обрасце дате у конкурсној документацији - не 
односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 
(поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве о 
независној понуди), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у 
заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 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.Понуда са варијантама 

          Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. Партије 
          Предметна јавна набавка ниje обликована по партијама. 

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: Министарство унутрашњих послова, 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком 
        „Измена понуде за јавну набавку радова: Радови на формирању просторије за обављање 

разговора и препознавање лица у полицијским станицама, ЈН  број 92/20  - НЕ ОТВАРАТИ  или 

        „Допуна понуде за јавну набавку радова: Радови на формирању просторије за обављање 
разговора и препознавање лица у полицијским станицама, ЈН  број 92/20 - НЕ ОТВАРАТИ", или  
        „Опозив за јавну набавку радова: Радови на формирању просторије за обављање разговора и 

препознавање лица у полицијским станицама, ЈН  број 92/20  - НЕ ОТВАРАТИ". 
 
        Понуђач може поднету понуду изменити, допунити или опозвати у року за подношење понуда и то на 

следећи начин: - у случају измене или допуне понуде, понуђач уз допис, који је потписан од стране 
овлашћеног лица, доставља само измењене делове односно доставља допуну већ поднете понуде уз обавезу 
да у допису наведе број под којим је првобитно достављена понуда заведена код наручиоца и назначи да ли 
се ради о измени појединих делова или о допуни.  
        Измене односно допуне учињене на напред наведени начин сматраће се саставним делом понуде 

уместо раније достављених;  
       У случају опозива понуде понуђач доставља наручиоцу допис који је потписан од стране 

овлашћеног лица, у коме се наводи да понуђач опозива своју понуду у целости, уз обавезно навођење броја 
под којим је понуда заведена код наручиоца након чега ће му понуда бити враћена.  
       Након истека рока за подношење понуда понуђач не може мењати нити опозвати своју понуду. 
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         На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште 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. 

 

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 и обрасцем 

структуре цена и упутством како да се попуни (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. 
         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. 
         Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса 
доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

8. Заједничка понуда 
        Понуду може поднети група понуђача. 
         Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) 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 конкурсној 
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места испоруке, као и друге околности од којих 
зависи прихватљивост понуде. 
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           9.1. Захтеви у погледу начина,  рока и  услова  плаћања  
Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по испостављеним и обострано 

овереним ситуацијама/рачунима, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17). 

 
          9.2. Захтев у погледу рока  и места извођења радова  
            Динамика и рок извођења радова: Према потреби и захтеву наручиоца, у року који не може бити 
дужи од 30 дана од дана увођења у посао, а све назначено у грађевинском дневнику.  

Место испоруке: Објекти наручиоца на територији Републике Србије. 
             
          9.3. Захтев у погледу гаранције:  
     Гарантни рок  на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема радова. 

Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године од дана пријема уграђене 
опреме. 

 

        9.4.  Захтев у погледу рока важења понуде   
         Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, а у случају да понуђач  
понуди краћи рок опције понуде од 90 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом и неће се разматрати. 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: 
           Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без 
обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
           Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним 
трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у 
конкурсној документацији. 

11. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 

поступку јавне набавке 
 
           Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од 
седам дана од дана потписивања оквирног споразума, достави: 
           Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30  
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење оквирног споразума. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани 
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
понуђача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног споразума за 
три године без обрачунатог пореза на додату вредност. 
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           Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и 
на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим оквирним споразумом. 
 

Понуђач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара 
и чија вредност прелази 10.000.000,00 динара, преда наручиоцу: 

-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално 
плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора. 
            Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи 
најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора 
без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 

           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на 
додату вредност.  

 
Понуђач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 

динара, преда наручиоцу: 

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења 
појединачног уговора. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора 
без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 
           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза на 
додату вредност.  
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12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче: 

  Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 
понуда, односно пријава. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

 

13.  Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 92/20, на неки од следећих начина: 
- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 

104, Одељењу за послове набавки; 

- електронским путем на адресу: tatjana.krga@mup.gov.rs 

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. 

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. 

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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних 
референци: 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 
набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења 
уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у     понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у 
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи 
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне 
набавке истоврстан. 

 
16. 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 данема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

17. Коришћење патената 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. 

18. Разлози због којих понуда може бити одбијена: 
1)   ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа;: 
2)   ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
3) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
4) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
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5) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити је са другим понудама. 

 
19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача: 

   Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

   Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

   Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштомили 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

   Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао 
или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 
151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  
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* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  
 (7) сврха: ЗЗП; Министарство унутрашњих послова;  
 (8) корисник: буџет Републике Србије;  
 (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  
 (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 
имају отворен рачун код  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, 
можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за 
уплату таксе): http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 

 
20.  Врста критеријума закључење оквирног споразума  
       Наручилац ће донети одлуку о закључењу оквирног споразума са свим понуђачима чије су понуде 
оцењене као прихватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

21.  Врста критеријума за доделу уговора након закључења оквирног споразума  
        У складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац ће на основу оквирног 
споразума закључити уговор о јавној набавци према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном 
споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без отварања конкуренције међу добављачима.  

 
22. Обавештење о закључењу оквирног споразума  
       Наручилац закључује оквирни споразум о јавној набавци са понуђачима до 8 (осам) дана, од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о закључењу оквирног споразума, а може и 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.  
 
23.  Измена и допуна оквирног споразума 
        Уколико се стекну услови за измену оквирног споразума у складу са позитивним законским прописима, 
добављач је обавезан да се одазове позиву наручиоца и да потпише анекс оквирног споразума. 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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24. Измене и допуне уговора 
    Измене и допуне уговора је могуће вршити у складу са позитивним законским прописима.  

Евентуалне измене уговора врше се на основу образложеног захтева лица која су задужена за 
праћење реализације уговора од стране Наручиоца, у складу са позитивним законским прописима, након 
чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 

Наведену одредбу наручилац може, применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би 
непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних набавки.  

Уколико се стекну услови за измену основног уговора у складу са позитивним законским прописима, 
добављач је обавезан да се одазове позиву наручиоца и да потпише анекс уговора. 

 
25. Праћење реализације оквирног споразума  
     Средства финансијског обезбеђења се након потписивања оквирног споразума достављају  
овлашћеним лицима који ће бити задужени за праћење и реализацију оквирног споразума. Понуђачи ће 
накнадно бити обавештени где достављају средставо обезбеђења. 
 
26. Праћење реализације уговора  

Наручилац је дужан да прати извршење сваког закљученог појединачног уговора на основу оквирног 
споразума. 

 
27. Начин и услов закључења уговора  

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу 
предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина извршења услуга и других битних 
елемената за извршење предметне набваке 
 

28. Рок у којем ће Уговор бити закључен: 
       Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор до 8  (осам)  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 Уговор пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

29. Сходно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања 
понуде употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским 

станицама, ЈН  број 92/20  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

 
Врста правног субјекта (заокружити) 

1) Физичко лице 

 
 2)  Правно лице 

а) микро 
б) мало 
в) средње 
г) велико 

 
Адреса понуђача: 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 
 

 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Шифра делатности: 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

 
Телефон: 

 
 

 
Телефакс 

 
 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 
 
 

 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

1) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

 
 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

 
 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи 
број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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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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Опис предмета набавке:  Радови на формирању просторије за обављање разговора и 
препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20, за 2020. годину 

Р.б Опис радова 
Јед. 
мере 
 

  Оквирне 
количине 

Јед.             
цена 
без 

ПДВ-а  

Укупно 
без ПДВ-а 

1 Пажљиво обијање зида ради формирање отвора у зиду 
дебљине 35,00 cm. Димензија формираног отвра 120 /80 cm. 
Позиција предвиђа и спуштање шута на градилишну 
депонију. m³ 1,00     

2 Пажљива демонтажа подне облоге од оштећеног паркета. 
Позиција предвиђа спуштање шута на градилишну депонију. 

m² 4,00     

3 Демонтажа врата заједно са штоком. Врата  дим. 90/210 cm и 
80/210 cm. Ценом обухватити изношење и спуштање шута на 
градилишну депонију. m² 4,00     

4 Демонтажа прозора у штоку, комплет  са спуштањем шута на 
градилишну депонију.  m² 8,00     

5 Рушење подова од керамичких плочица d=3-4 cm и скидање 
оштећене хидроизолације, са изношењем и спуштањем шута 
на градилишну депонију. Обрачун по m2. m² 50,00     

6 Пажљиво обијање малтера са  плафона и изношење и 
спуштање шута на градилишну депонију. Позицијом 
предвидети употребу радне платформе. m² 50,00     

7 Стругање старе боје са плафона и зидова са чишћењем. 
Позицијом предвидети употребу радне платформе. Обрачун 
по m² нето обрађене површине. m² 100,00     

8 Утовар шута у моторно возило са превозом на градску 
депонију удаљености до 15km. 

пау
ш 1,00     

9 Набавка материјала и израда бетонског серклажа 
12/20,12/35,12/50cm бетоном МБ 30. Серклажи се повезују са 
постојећом конструкцијом анекрима 2R Ø12, na 30 
cm.Позицијом предвидети и употребу подупирача и оплате, 
као и неопходну араматуру. m³ 1,00     

10 Зидање преградног зида d=12 cm, пуном опеком. Зидање 
вршити у продужном малтеру1:3:9. истовремено са зидањем 
урадити и неопходне серклаже који се посебно обрачунавају. m² 15,00     

11 Малтерсање новосауиданих зидова, продужним малтером 
1:3:9, d=2,0cm. Малтерисање извршити у свему према 
важећим прописима за ову врсту радова  и са свим 
неопходним предрадњама.  m² 30,00     

12 Обрада шпалетни после монтаже врата, прозора и  рама 
отвора у зиду дебљине 35,00 cm продужним малтером. 
Обрачун по m¹.  m² 10,00     
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13 Набавка материјала, транспорт и израда нове цементне 
кошуљице, дебљине 3/5 cm, са додатком полипропиленских 
влакана, са свим потребним предрадњама и одговарајућом 
припремом површина, у смислу наношења одговарајуће 
подлоге (прајмера). Малтер за цем. кошуљицу справити а 
просејаним  шљунком "јединицом", размере 1:2. Ценом 
обухватити и неговање цементне кошуљице док не очврсне. 
Обрачун по m² m2 25,00     

14 Набавка матаријала и израда Олма масе за изравњавање, 
преко цем. кошуљице као  припрема за завршно постављање 
пвц пода, у свему према важећим прописима за ову врсту 
радова. Обрачун по m². m2 25,00     

15 Набавка материјал и постављање пода од хомогеног  PVC-a 
типа  Tarkett ("IQ Gemston","Megalit"), Gerflor ili odgovarajući, 
класификација min. EN685, односно за комерцијалне 
просторе класа 34. Позицијом предвидети и паркет ласјну од 
PVC-a. m2 25,00     

16 Набавка материјалa и постваљање ламинатног пода d=8mm 
“клик систем” 32 на гуми са одговарајућим дилатационим  и 
паркет лајснама. m² 25,00     

17 Набавка и израда пода од храстовог паркета I класе лепљењем 
трајно еластичним лепком за подлогу. Дебљина паркета 
d=2.2см.  m² 25,00     

18 Набавка материјала хобловање, штуковање и лакирање 
паркета "славонски храст"  3 пута лаком на воденој бази са 
70% сјајем.  Лак који се користи у завршној руци наношења 
паркета мора бити лак отпоран на већа хабања типа "Bonа 
Trafic" или одговарајући. Обрачун по m². m² 25,00     

19 Набавка и израда паркет лајсни, завршно излакиране висне 8 
cm са винер ласјном.  m¹ 25,00     

20 Набавка, транспорт и поплочавање подова подним 
гранитним плочама I класе, високог квалитета на лепку слог 
фугна на фугну са фуговањем, комплет уградња. дим око 30-
60 cm,  у две боје боје по избору инвеститора. Плоче лепити 
атестираним лепком у слогу "фуга на фугу". Након 
постављања спојинце залити водонепропусним фугебандом. 
позицијом предвидети и постављање сокле висне h=10cm. 
Пре постављања керамике постојеће кер. плочице које није 
потребно обијати у предпростору  детаљно очистити и  
премазати прајмером Cn 94.  Позицијом предвидети и израду 
сокле висне око 10cm. Боју и изглед керамике одерђује 
надзорни ораган. Пре постављања керамике доставити 
узораке на усаглашавање са инвеститором. m² 25,00     

21 Набавка и монтажа пропусног огледала, једносмерно стакло 
(spy glass) са anti attack фолијом, степена трансмитивности од 
10% -21%, нането на неломљиво заштитно стакло, 
опремљено свим потребним оковом, у раму од алуминијума.   
дим 120/80cm. Мере проверити на лицу места. ком 1,00     
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22 Набавка и уградња венецијанера дим 120/80cm у боји по 
избору надзирног органа. m² 1,20     

23 Набавка материјала и израда преградних зидова d=10,0cmса 
самосотјећом подконструкцијом обложена гипскартон 
плочама и са испуном од тервола, систем "Кнауф". На 
спојевима плоче бандажирати бандаж траком и изглетовати. m² 15,00     

24 Израда спуштеног плафона типа "Амстронг", 60/60 cm, од  
гипс картонских плоча", на подконструкцији. Радове извести 
у свему према упутству произвођача и важећим прописима за 
ову врсту радова. m² 25,00     

25 Набавка и уградња решетки са спољне стране прозора, 
фиксиране за фасадни зид преко рама од кутијастих профила 
20/20/2mm са вертикланом и хоризонталном поделом на 10 -
12 cm., премазана основном бојом и финално лакирана лаком 
за метал. Обрачун по m². m² 1,00     

26 Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих врата. 
Унутрашња врата  су израђена као равна - без фалца, 
дуплошперована MDF-ом 4mm. Футери су израђени као блок 
систем (MDF 12mm - вишеслојна плоча 16mm - MDF 12mm) 
са дихтунг гумом по ободу футера. Первајзи су ширине 
70mm, штелујући су и спајају се на равно. Врата су снабдевена 
свим потребним оковом (магнетна брава за кључ, три бродске 
шарке. Врата су медијапан фарбана полиуретаном у белој 
боји.   Врата су снабдевена аутоматом за затварање. Обрачун 
по ком комплетних врата са праговима.         

  једнокрилна дим.  91 х 220cm ком 2,00     

27 Набавка, транспорт и уградња врата од алуминијумских 
профила, тип  АЛУМИЛ  или одговрајуће, свим потребним 
оковом, без термо прекида, са PVC испуном.  Врата снабдети 
одговарајућим оковом са шаркама, паром квака са шилтовима 
и магнетном бравом за затварање.  Пластификација је у белој 
боји. Врата су снабдевена аутоматом за затварање. Уградња у 
сувој монтажи. Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду 
уграђених врата.         

  дим. 91/210cm  ком 2,00     

28 Набавка, транспорт и уградња прозора од алуминијумских 
профила застакљени термопан стаклом 4+12+4 са аргоном и 
свим потребним оковом тип  (АЛУМИЛ  или одговрајуће), са 
термо прекидом. Прозоре  снабдети одговарајућим оковом са 
шаркама, паром квака са шилтовима и бравом, дихтинг гумом. 
Пластификација је у белој боји. Уградња у сувој монтажи. 
Ценом предвидети и израду и монтажа угаоних 
алуминијумских пластифицираних у белој боји лајсни L 
3х5cm око обима отвора на споју профила и зида. Обрачун 
по комаду уграђених  прозора. Свако крило предвидети да се 
отвара око хоризонталне и око вертикалне осе. m² 10,00     

29 Набавка и уградања лимених окапница на прозорима р.ш. 35-
40 cm са од пластифицираног лима у белој боји. m¹ 5,00     
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30 Набавка и постављање потпрозорске даске од ПВЦ дим. 1.0 
cm са обореним ивицама.  Ширине 30cm са обореним 
ивицама. Потрпозорска даска се поставља обострано. m¹ 5,00     

31 Тапацирање постојећих  једнокрилнихих унутрашњих врата. 
Тапацирање урадити у црној еко кожи, са нитнама и поделом, 
у договору са инвеститором. Предвидети набавку и уградњу 
свог потребног материјала неопходног за извођење ове 
позиције. Тапацирање врата извести на лицу места , у 
договору са корисницима простора. Обрачун по m2 
тапациране површине. Позицијом предвидети и замену 
браве, кваке и шилодова. m² 10,80     

32 Набавка, транспорт материјала, и глетовање зидова  глет 
масом два пута са сви потребним предрадњама, шмирглањем. 
Обрачун по m² m² 100,00     

33 Набака материјал и глетовање зидова глет масом са 
шмирглањем истих и припремом за бојење. m² 100,00     

34 Набавка и транспорт материјала и фарбање зидова, 
дисперзивном бојом у  боји по избору надзорног органа. Са 
свим предрадњама (подлогирањем). Обрачун по m2. m² 100,00     

35 Набвака и лепљење, фото тапета са поделом на 5 делова и 
нумеричким обележавањем истих, на одређеном одстоајњу и 
хоризонталном поделом  у сантиметрима од 150-220cm. ком 1,00     

36 Набавка материјала и фарбање канцеларијсикх врата и 
прозора масном бојом са претходним свим предрадњама, 
иберциговање, шмирглање, подлогирање. m² 10,00     

37 Набавка материјла и фарбање ливених чланкастих 
радијатора, величина 600mm, одговарајућом бојом отпорном 
на високе температуре.. Све радијаторе, носаче, вешаљке и 
остале металне делове очистити од рђе, затим премазати 
антикорозивним бојом и белом бојом. Обрачун по чланку. ком 2,00     

38 Набавка материјла и фарбање цеви од 1/2" одговарајућом 
бојом отпорном на високе температуре. Све очистити од рђе, 
затим премазати антикорозивним бојом и белом бојом. 
Обрачун по м1 m¹ 18,00     

39 Набавка материјала и фарбање цеви од 6/4" одговарајућом 
бојом отпорном на високе температуре. Све очистити од рђе, 
затим премазати антикорозивним бојом и белом бојом. 
Обрачун по м1 m¹ 16,00     

40 Набавка материјала и  измештање постојеће комплетне  
клима јединице 12000BTU у другу просторију и сервисирање 
исте. Предвидети монтажу унутрашње и спољашње јединице, 
чишћење климе и допуну фреона. Обрачун по паушалан. 

пау
ш 1,00     
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41 Набавка, транспорт и монтажа спољне и унутрашње јединице 
клима уређаја називне снаге 12000btu/h, тип on/off, 
расхладни флуид R410a, енергетска класа хлађење/грејање 
најмање А/А, максимални ниво буке унутрашње јединице до 
40dB , даљински управљач, ауто рестарт, боја неутрална. 
Радни опсег температуре -7/+45 º C. Инсталација дужине до 
5м постављена у одговарајуће каналице. Позиција обухвата 
бушење отвора кроз фасадни зид, постављање носача, 
постављање уређаја на носаче, повезивање спољашње и 
унутрашње јединице инсталацијом, повезивање на извор 
напајања и пуштање у рад. Venting, vac-12chsa/xa21plus или 
одговарајуће. 
Ознака понуђеног добра:                                          

 
 

 ком 1,00     

42 Демонтажа постојећег ливеног чланкастог радијатора Н600 
(20 чланака) и поновна монтажа након преправке веза са 
постављањем одговарајућих носача ком 1,00     

43 Скраћивање радијаторске везе и уградња радијаторског 
вентила правог, ручног 1/2" ком 1,00     

44 Скраћивање радијаторске везе и уградња радијаторског 
навијка правог,  1/2" ком 1,00     

45 Испорука и полагање напојног кабала N2XH 3x2,5mm. Кабл 
се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, 
крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и 
бојењем зидова истом бојом као остатак простора. мет 20,00     

46 Испорука и полагање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл 
се полаже у зид испод малтера, са штемовањем зидова, 
крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и 
бојењем зидова истом бојом као остатак простора. мет 40,00     

47 Испорука и полагање напојног кабала N2XH 3x1,5mm. Кабл 
се полаже у већ постављене PVC каналице или цеви. мет 10,00     

48 Пажљива демонтажа  плафоњера са флуо светиљкама 
3х36Wи 4х18W димензија 60/120cm. Спратна висина 
плафона је 2,88m,  У цену урачунати и одношење 
демонтиране расвете на градилишну депонију. Обрачун по 
комаду. ком 4,00     

49 Демонтажа постојеће електричне инсталације у простору који 
се адаптира: демонтажапрекидача и утичница ком 6,00     

50 Набавка, испорука и уградња прекидача за укључивање светла 
за у зид. Боја маске и прекидача по избору надзорног органа,         

  Обрачун по комаду          
  220V, 10 А обичан ком. 2,00     
  220V, 10 А серијски ком. 1,00     
  220V, 10 А наизменичан ком. 1,00     
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51 Набавка, транспорт и уградња надградног LED панела 
600х600mm, снаге 40W са опал дифузором и бојом светла 
бела 4000К, комплет са припадајућим драјвером. Светиљке се 
уграђују у постојећи спуштени плафон. Минимална гаранција 
3 год. Обрачун по комаду комплетно уграђене светиљке. ком. 4,00     

52 Испорука и монтажа уградних LED светиљки 110х110 mm 8 
W  4000 K са гаранцијом од мин. 3 год. Комплет са 
припадајућим драјвером и повезивањем.  ком 2,00     

53 Испорука и монтажа монофазне енергетске шуко утичнице 
220В 16А за монтажу у Legrand парапетни канал. Комплет са 
повезивањем. ком 3,00     

54 Испорука и монтажа монофазне енергетске ОГ шуко 
утичнице , 230В 16А. Комплет са повезивањем. ком 2,00     

55 Испитивање комплетне електричне инсталације које 
обухвата: отпор изолације, мерење уземљења, отпора петље 
квара и сва друга испитивања у складу са важећим 
стандардима. 

пау
ш. 1,00     

56 Пробијање отвора на зиду од опеке дебљине 25 cm и обрада 
отвора за пролаз телекомуникационих и енергетских каблова. 
Укупно за рад и одвоз шута. ком. 10,00     

57 Испорука, монтажа и повезивање Audio SOS панела од 
нерђајућег челика са једним тастером и LED индикаторима за 
послат и примљен позив; У комплету са аудио модулом Art. 
1682C за VIP систем и укопавајућом кутијом; "HELP POINT" 
модел; Могућа зидна монтажа уз Art. 3461; Димензије: 
229x180x3 mm. 3460HA Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
 
                    ком 2,00     

58 Испорука, монтажа и повезивање IP Easycom hands-free аудио 
интерфонске јединице црне боје; За IP VIP интерфонске 
системе; 8 тастера (тастер за активирање комуникације, тастер 
за активирање ел. браве, 6 програмабилних тастера); 
Регулација јачине звука позива и могућност привременог 
искључења; Приватност конверзације; Димензије 90x160x28 
mm. 6203B Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  

                                                 ком 1,00     

59 Испорука, монтажа и повезивање централне портирске 
конзоле; Са тастатуром и touch-screen командама; 
Идентификација долазног позива; Меморија пропуштених 
позива; Могућност спајања корисника - intercom; Напајање 
PoE или преко 43082 напојне јединице; димензије 193 x 223 x 
65 mm. За VIP системе. 1952 Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 1,00     
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60 Испорука, монтажа и повезивање стоног носача за hands-free 
интерфонску јединицу. 6212 Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                               

ком 1,00     

61 Испорука, монтажа и повезивање 3 MP D/N Zoom Dome 
камера за спољну монтажу; 1/2.8'' Progressive Scan CMOS 
(ефективни број пиксела 2048x1536); SLLS (Superior Low 
Light Sensitivity); Осетљивост колор 0.01 lux/F1.4; C/B 0 lux 
(IC укључен); Прилагодљиви IC LED x12 (850nm); IC 
осетљивост 700x1150nm; IC радно одстојање 30m; Zoom 
објектив f2.8-12mm/F1.4-2.8; 4,3x оптички zoom; P-iris; 
Autofokus; Видни угао 90.6°-32.7°; Pan: -135°~135°; Tilt: 0°-
90°; Rotation: -90°~90°; Компресија H.265, H.264, MJPEG; 
Frame Rate 30 fps u 2048 x 1536; 30 fps у 1920 x 1080; 30 fps u 
1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps u 640 x 480; 30 fps u 320 x 
240 резолуцији; Dual stream; Bit Rate 28 Kbps - 12 Mbps; 
Masking (4 сектора); Extreme WDR (100dB); White balance: 
automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; Contrast; 
Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D digital noise 
reduction;         

   Defogging; Аналитика: Tamper; Аудио улаз/излаз; Mic in; 
Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711; 
Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, 
SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, 
RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP, QoS; 
Ethernet Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; 
Security IP address filtering; HTTPs encryption; Password 
protected user levels; Anonymous login; ONVIF компатибилна; 
Детекција покрета (3 сектора); Дигитални улаз/излаз; Слот за 
MicroSDHC/SDXC меморијску картицу (испоручује се без 
картице); Напајање PoE Class3 / 10W; DC12V / 8W; Тежина 
880g; Димензије 139.95 x 131.17mm; Водоотпорна IP66, 
Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; 
Сертификати CE, FCC, IP66, IK10, NEMA4X. A81 ACTI или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
   
                                                ком 2,00     
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62 Испорука, монтажа и повезивање 3 MP D/N  Dome камера за 
спољну монтажу; 1/2.8'' Progressive Scan CMOS (ефективни 
број пиксела 2065x1553); SLLS (Superior Low Light Sensitivity); 
Осетљивост колор 0.1 lux/F1.8; C/B 0 lux (IC укључен); 
Прилагодљиви IC LED x8 (850nm); IC осетљивост 
700x1100nm; IC радно одстојање 30m; Фиксни објектив 
f2.1mm/F1.8; Видни угао 117.5° хоризонтално; Pan: -
175°~175°; Tilt: 5°-175°; Rotation: -175°~175°; Компресија 
H.265, H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps у 
1920 x 1080; 60 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 fps у 640 
x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Triple stream; Bit Rate 128 
Kbps - 12 Mbps; Masking (4 сектора); Extreme WDR (145dB); 
White balance: automatic, manual; Brightness; Digital image 
stabilizer; Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D 
digital noise reduction; DIS;         

  Defogging; Аналитика:  Object Based Motion Detection, 
Tampering Detection, Shock Detection; Аудио улаз/излаз; 
Уграђен микрофон; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 
bit encoding, G.711; Протоколи и сервиси: IPv4/v6, TCP, 
UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, 
RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, 
UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X; Ethernet Port 1, Ethernet 
(10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security IP address filtering; 
HTTPs encryption; Password protected user levels; Anonymous 
login,IEEE 802.1X network access control; ONVIF 
компатибилна; Детекција покрета (10 сектора); Дигитални 
улаз/излаз; Слот за МicroSDHC/SDXC меморијску картицу 
(испоручује се без картице); Напајање PoE Class3 / 11W; 
DC12V; Тежина 566g; Димензије φ115 x 87mm; Водоотпорна 
IP68, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C до 50°C; 
Сертификати CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (Part15 
Subpart B Class B), IP68, NEMA 4X, IK10, UL. E710 ACTI или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
  
                                                ком 2,00     
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63 Испорука, монтажа и повезивање 4-каналног Standalone PoE 
NVR; Max. 1 локалн клијент, 2 удаљна клијента; До 4 камере; 
Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-
law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 
12MP (удаљено); Multi screen приказ 1/2/4; Дигитални зоом 
путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i Zoom; USB 
port за Joystick; URL команда; Планирано снимање од стране 
корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, 
укључујући и догађаје који су га активирали;  Frame rate max. 
120 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bitrate за 
снимање 16 Mbps; Подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се 
без HDD-а); Видео претрага заснована на времену, каналу 
или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; 
Експорт у AVI или RAW формату; Snapshot; Linux 
оперативни систем; Контрола дозвола за симултано 
коришћење више корисника; Real-time статус на удаљеном 
претраживачу; PC Web претраживач Microsoft Internet 
Explorer 9, 10 ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента 
Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM;          

  Програм за мобилног клијента Mobile device application 
(Mobile Client) подршка за live view, PTZ контрола, event or 
time based search and playback; Подржани уређаји: iPhone, 
iPad, iTouch i Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, 
TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, 
RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, 
UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) 
RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 4, 10/100Base-TX ports са 
RJ-45 конектором, компатибилан са IEEE 802.3af стандард, 
Total PoE power budget: 80W; Security HTTPS encryption; 
Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 
228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~ 40°C; 
Напајање/потрошња DC 48V/ 96W; У комплету са QIG, 
Адаптером (100~240V), мишем, универзалним конвертером; 
2x USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-010P ACTI или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
  
                                                ком 1,00     
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64 Испорука, монтажа и повезивање 9-каналног Standalone PoE 
NVR; Max. 1 локални клијент, 2 удаљна клијента; До 9 камера; 
Видео компресија H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-
law/u-law; Максимална резолуција до 4MP (локално), до 
12MP (удаљено); Multi screen приказ 1/2/4/6/8/9; Digitalni 
zoom путем миша; Dual stream; PTZ kontrole Pan, Tilt i Zoom; 
USB port за Joystick; URL команда; Планирано снимање од 
стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, 
укључујући и догађаје који су га активирали;  Frame rate max. 
270 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bitrate за 
снимање 36 Mbps; Подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се 
без HDD-a); Видео претрага заснована на времену, каналу 
или догађајима; Синхронизована 4-канална репродукција; 
Експорт у AVI или RAW формату; Snapshot; Linux 
оперативни систем; Контрола дозвола за симултано 
коришћење више корисника; Real-time статус на удаљеном 
претраживачу;         

   PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; 
Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 Quad 
2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног 
клијента Mobile device application (ACTi Mobile Client) 
подршка за live view, PTZ kontrola, event or time based search 
and playback; Подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i 
Android; Протоколи и сервиси: IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, 
HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, 
DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 
1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 конектор; PoE 
Ethernet Port 8, 10/100Base-TX ports са RJ-45 konektorom, 
компатибилан са IEEE 802.3af standard, Total PoE power 
budget: 140W; Security HTTPS encryption; Password protected 
user levels; Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 
kg; Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање/потрошња DC 
48V/ 158,4W; У комплету са QIG, Адаптером (100~240V), 
мишем, универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display 
port HDMI. ENR-020P ACTI или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
 
                                                  ком 1,00     
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65 Испорука, монтажа и повезивање Stand-alone network видео 
рекордера; Максималан број клиената: 1 локални, 2 удаљена; 
Максималан број камера: 9; Видео компресија H.264; Аудио 
компресија: PCM, G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција 
до 4 megapixela локално, до 10 мегапиxела удаљено; Приказ у 
режимима са 1, 2, 4, 6, 8, 9 прозора; Auto-patrol; Digitalni zoom 
путем миша; Fisheye Camera View do 4-channel Dewarping view 
мода за ACTi fisheye камере; PTZ контрола pan, tilt i zoom, 
контрола брзине; 32 Go/set preset points; Подршка за USB 
joystick; Протокол URL command; Планирано снимање од 
стране корисника; Снимање догађаја по активирању аларма, 
укључујући и догађаје који су га активирали; Мануално 
активирање снимања; Frame rate max. 270 fps у тоталу, max. 30 
fps по камери; Максимални bitrate за снимање 36 Mbps; 2x 
SATA port; Максимални HDD капацитет 2x 6T; HDD Bay: 
максимум 2 диска; Видео претрага заснована на времену или 
догађајима; Убрзана репродукција до 32x; Синхронизована 9-
канална репродукција; Експорт у AVI или RAW формату; 
Linux оперативни систем; Real-time статус на удаљеном 
претраживачу;         

  PC интернет претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 i 
11; Потребан PC систем за удаљеног клијента: Intel Core 2 
Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм за мобилног 
клијента Mobile device application (ACTi Mobile Client) 
подршка за live view, PTZ контрола, event or time based search 
and playback; Подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i 
Android; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, 
HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, RTSP, 
DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; 
Ethernet Port LAN1: Ethernet (1000 Base-T), RJ-45 connector 
LAN2: Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; Security 
HTTPS encryption; Password protected user levels; Димензије: 
135 mm x 121 mm x 251 mm; Težina: 1,32kg; Радна 
температура 0°C~ 40°C; Напајање/потрошња: DC 12V/ 22W; 
Испоручује се са Warranty Card / QIG / Адаптер (100~240V) 
/ Miš / Универзални konverter / šrafovi x8; 2 USB 2.0 порта; 
HDMI display port. ENR-120 ACTI или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 1,00     

66 Испорука монтажа и повезивање HDD, 6 TB, SATA3, 256 MB, 
3,5", 7.200 rpm, WD Gold 6003FRYZ или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     
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67 Испорука, монтажа и повезивање 24'' колор монитора: 
Монитор 24 Asus PG248Q Дијагонала 24", Формат екрана 
16:9, Панел IPS, Max. резолуција 1920x1080, Осветљај [cd/m2] 
350, Контраст 80.000.000:1, Видљиви угао (хор.) [°] 170 
Видљиви угао (вер.) [°] 160, Време одзива [ms] 1, Прикључци 
Аудио In/Out, D-Sub, DVI-D, Display Port, HDMI Остале 
карактеристике Звучници, VESA 100 mm, pivot, подесиво по 
висини, tilt, или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

68 Испорука, уградња и повезивање DAHUA PFS3211-8GT-120 
Индустријски PoE 8-портни switch ili oдговарајући; 2x 
100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100/1000 Base-
T (PoE); PoE budžet 120W; Do 60W по порту максимално; у 
складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at i Hi-PoE; Switching 
Capacity 33Gbps; Packet Forwarding Rate 16.37Mpps; Напајачка 

јединица 220VAc/53VDc; Радна температура-30°C～65°C; 

Димензије 150mm×110mm×42mm;         
  Ознака понуђеног добра:  

                                                 ком 2,00     

69 HDMI ekstender пренос HD сигнала до 60m po UTP каблу. 
Подржава 1080P/ 1080I/ 720P/ 576P/ 576I/ 480P/ 480I 
резолуције. HDMI 1.3 компатибилан. Подржава пренос IC 
даљинске контроле. 1KV пренапонска заштита. Loop trough 
HDMI улаз на предајнику. Са напајачком јединицом 5VDc 
(напаја се само предајник). потрошња 3W (по уређају). ком 3,00     

70 HDMI сплитер 1/4. Подржава боје 30bit, 36bit. Подржава 
Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC. Дигитални аудио 
формат, DTS-HD/ Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-
AC3/DSD. Побољшава сигнал HDMI резолуције: 
24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i 
Максимални преносни пропусни опсег: 10.2 Gbps 
Улаз/Излаз TMDS сигнал: 0.5-1.5 Volts p-p 
Улаз/Излаз DDC сигнал: 5 Volts p-p (TTL)  ком 3,00     

71 Испорука patchkabla S/FTP cat.6A, фабрички направљен и 
тестиран,   за повезивање у Racku дужине 1 м, Reichle & De-
Massari, R820357 или одговарајуће. 

        
  Ознака понуђеног добра:   

                                                ком 5,00     

72 Испорука patchkabla S/FTP cat.6A, фабрички направљен и 
тестиран,   за повезивање у Racku дужине 2 м, Reichle & De-
Massari, R820302 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 5,00     

73 Испорука patchkabla S/FTP cat.6A, фабрички направљен и 
тестиран,   за повезивање у Racku  дужине 3 м, Reichle & De-
Massari, R820303 или одговарајуће.         
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  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 5,00     

74 Испорука печ кабла U/UTP RJ45-RJ45 cat3 дужине 3м, LSOH. 
Reichle & De-Massari, R925693 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 5,00     

75 Испорука печ кабла U/UTP RJ45-RJ45 cat3 дужине 5м, LSOH.  
Reichle & De-Massari, R925692 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 5,00     

76 Испорука и уградња HDMI M на HDMI M кабла дужине 3 
метра,  V2.0 gold, Подршка резолуције: 4K 60Hz, HD2-3 или 
одговарајуће.  
Ознака понуђеног добра: 

ком 3,00     

77 Испорука и уградња HDMI M на HDMI M кабла дужине 10 
метара,  V2.0 gold, Подршка резолуције: 4K 60Hz, HD2-100 
или одговарајуће.  
Ознака понуђеног добра: 
 ком 2,00     

78 Испорука и уградња HDMI M на HDMI M кабла дужине 25 
метара,  V1.4 gold, Подршка резолуције: 3D, 4Kx2K, JHD-250 
илиодговарајуће.  
Ознакапонуђеног добра: 

ком 2,00     

79 Испорука и монтажа компјутерске утичнице за  уградњу у зид 
која се састоји од: две оклопљене микроутичнице RJ-45 
категорије 6А, косог модула 45x45 и узидне дозне, са 
повезивањем инсталације и обележавањем штампаним 
ознакама, Reichle & De-Massari 2xR302372+R813505 или 
одговарајуће. Спојни модул мора да поседује један од 
сертификата квалитета: 3P, Delta, SGS или GHMT за four 
connector channel cat6А заједно са осталом опремом по 
нановијој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 
802.3an 10GBase-T 10Gb/s на каналу 100м) или оговарајући         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 8,00     

80 Испорука монтажа и повезивање напајања за 
електромагнетни држач, са пуњачем батерија. Комплет са 
одговарајућим разводним орманом за смештај 2 аку батерије. ком 2,00     

81 Испорука и повезивање пуњиве акумулаторске батерије 
12В/7Ах, херметички затворена - (25°C): 7Ah-20h 
(0,35A/10,5V), - Димензије DxŠxV: 151x65x94, - Самостално 
пражњење; 3% капацитета месечно на 25°C, -Напон пуњења: 
14,4 -15V/макс струја пуњења 2,1А. ком 4,00     

82 Израда и монтажа металног носача за магнетни држач на 
постојећим сигурносним вратима. ком 2,00     
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83 Испорука, монтажа на врата, и повезивање електромагнетног 
држача. Снага држања: мин. 400kg. Напон напајања: DC12V. 
Струја покретања 1000mA.  ком 2,00     

84 Испорука и уградња електромагнетнетног прихватника, 
Димензије DxŠxV; 250x25x31,5 mm, - Снага држања: 300kg,- 
Напон напајања: DC12V, - Струја покретања 650mA, - Урађен 
језичак браве за НО стање, - Подесно за уска дрвена и 
метална врата, -Могућа монтажа на лева или десна врата. ком. 1,00     

85 Испорука и монтажа хидрауличког аутомата за затварање 
металних врата. ком 2,00     

86 Испорука, монтажа и повезивање магнетног контакта за врата ком 2,00     

87 Испорука, уградња и повезивање тастера за отварање врата. ком 2,00     

88 Колективни оптички детектор DO 1101A      
OptoREX колективни детектор, отпроран на запрљање, влагу, 
електромагнетне утицаје и корозију, униформно реаговање на 
све типове пожара; Детектор поседује VdS атест.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

89 Електроника ручног јављача, директна операција, колективна 
DMA1101         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 2,00     

90 Кућиште јављача, црвено, категорија заштите IP44 
FDMH291-R         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 2,00     

91 Подножје колективног детектора DB 1101A   
Подножје детектора пожара, колективно, ABS пластика, 
терминали без шрафова, IP44 степен заштите  са уметнутим 
детектором         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 2,00     

92 SINTESOTM,S-LINE, ASA Адресабилни аутоматски 
оптичко-термички детектор , FDOOT241-A3 Интелигентни 
мултисензорски детектор пожара са програмибилним 
алгоритмом математичке анализе детектованих сигнала уз 
поредјење са референтним вредностима, снимљеним у 
меморији детектора, које су прилагодјене очекиваним 
пожарним манифестацијама. Детектор поседује опто-
електронску комору са два сензора за детекцију тамних и 
светлих димних честица, као и два додатна термичка сензора 
који повећавају имунитет према лажним алармима. Детецтор 
се примењује и у условима ваздушних струјања у опсегу 1 – 20 
m/s, а отпоран је на стандардне сметње које се могу јавити 
(прашина, влакна, инсекти, влажност, ЕМ утицаји, корозивне 
паре, вибрације и сл.). Детектор поседује алармни индикатор 
видљив у у кругу од 360º као и уграђени изолатор линије од 
кратког споја и прекида.         

  Ознака понуђеног добра:                                                  ком 1,00     
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93 SINTESOTM,S-LINE, C-LINE Подножје адресабилних 
детектора пожара, FDB221 
Подножје израдјено од синтетичког материјала отпорног на 
ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима 
без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 1,00     

94 SINTESOTM Паралелни индикатор пожара FDAI91         
  Ознака понуђеног добра:  

                                                 ком 1,00     

95 Ручни јављач пожара, DM 1131, AnalogPLUS, са 
пиктограмским стаклом. Детектор има уграђене изолационе 
прекидаче који у случају кратког споја или отворене линије 
обезбеђују несметан рад система.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     

96 Кућиште за назидну монтажу ручних јављача пожара, са 
вратима и кључем за тестирање, за унутрашњу или спољашњу 
монтажу, црвено DMA1192-AA         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

97 Испорука и монтажа детектора  пожара, адресиблни, Zeta 
Alarm Systems протокол, VdS и ЕN54 атести, оптички, 
могућност детектовања честица дима од 0.5 до 10um, 
могућност закључавања детектора у подножју ради 
спречавања неауторизованог скидања елемената система, 
приказивање статуса елемента посредством две LED диоде, 
адресирање путем DIP прекидача,  GLT Exports Zeta MKII-
OP или одговарајући         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     

98 Испорука, монтажа и повезивање подножја за адресибилни 
детектор пожара, са изолатором, GLT Exports Zeta MKII-IB  
или одговарајуће 

        
  Ознака понуђеног добра:  

                                                 ком 2,00     

99 Испорука, монтажа и повезивање адресибилног ручног 
јављача пожара, са пиктограмским стаклом, VdS и ЕN54 
атести. Zeta Fyreye ZT-CP2/AD или одговарајуће. Комплет са 
електроником и кућиштем за уградњу у зид, монтажа и 
повезивање на инсталацију.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

100 Адресибилни паралелни индикатор са LED диодом. Zeta 
ZTA-LE2 или одговарајући. Испорука, монтажа и повезивање 
на кабловску инсталацију.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     
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101 Испорука, монтажа и повезивање оптичког јављача дима 
System Senzor 2351Е са подножјем за монтажу на плафон В 
401 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 4,00     

102 Испорука, уградња и повезивање ручног активирајућег 
јављача пожара са пиктограмским стаклом, М500 КАС или 
одговарајуће.          

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

103 Испорука и уградња инсталационе кутије за ручни јављач, SR 
3Т КАС или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 2,00     

104 Паралелни индикатор PA58-1 са LED диодом или 
одговарајуће, напајан преко дојавне линије. Испорука, 
монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

105 Испорука, монтажа и повезивање оптичког јављача пожара  
Securiton SSD-521, са подножјем јављача USB 501.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

106 Испорука, монтажа и повезивање адесибилног оптичког 
јављача пожара  Securiton SSD-531/USB, са подножјем 
јављача.         

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 2,00     

107 Испорука, монтажа и повезивање оптичког јављача пожара  
System Senzor ECO 1003, са подножјем јављача.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

108 Испорука материјала и израда инсталације за дојаву пожара 
кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама 
пречника 0,8 mm. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 
mm.  мет 120,00     

109 Испорука материјала и израда инсталације за дојаву пожара 
кабловима са статичким ширмом и бакарним жилама 
пречника 0,8 mm. упреденим у парице, типа JH(St)H 2x2x0,8 
mm FE180 E 30.  мет 40,00     

110 Испорука и полагање инсталационог кабла S/FTP 4 x 2 x 0,55 
cat6а, LSOH, делом у PVC каналице, а делом у PVC цеви. 
Reichle & De-Massari,   п/н  R305649 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
 
                                                  мет 450,00     
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111 Испорука и постављање ребрастих инсталационих PVC цеви 
Ø16 mm у зид испод малтера, са штемовањем зидова, 
крпљењем шлицева, глетовањем закрпљених шлицева и 
бојењем зидова истом бојом као остатак простора. мет 100,00     

112 Испорука материјала и повезивање интерфонског система на 
електричну мрежу у постојећем РО. ком 1,00     

113 Испорука материјала и повезивање система видео надзора на 
електричну мрежу у постојећем РО. ком 1,00     

114 Испорука и монтажа PVC инсталационог канала димензије 
16x16 на плафон или зид. LEGRAND,   п/н  6363 00 или 
одговарајуће. (крајња капа, спољашни угаo и унутрашњи 
угао).         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 м 250,00     

115 Испорука и монтажа PVC инсталационог канала димензије 
25x16 на плафон или зид.  LEGRAND,   п/н  6363 02 или 
одговарајуће. Комплет са завршним елементима (крајња капа, 
спољашни угаи и унутрашњи угао).         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 м 50,00     

116 Испорука и монтажа PVC инсталационог канала димензије 
40x40. Канал се користи за пролазак каблова од магистралне 
трасе у регалима до парапетног канала одн. за назидно 
вођење у просторијама у којима није предвиђен парапетни 
канал. LEGRAND,   п/н  6363 08 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
  
                                                 м 80,00     

117 Испорука и монтажа каналице 35х80mm са једном  комором 
са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, 
носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, 
спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, 
елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи 
поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 
произвођач Legrand или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 мет 40,00     

118 Испорука и монтажа каналице-парапета 150х50mm са две  
коморе, са свим потребним елементима (база, поклопац, 
преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела 
парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих 
углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, 
крајњи поклопци), тип DLP  10432, 10521, 10472, 10706, 10655 
произвођач Legrand или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:                                                  мет 4,00     
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119 Испорука и монтажа ситног инсталационог  и потрошног 
материјала (БНЦ конектори, типлови шрафови, изолир 
трака, PVC везице...).Обрачун по једној просторији за 
задржавање.  ком. 1,00     

120 Израда пројетне документације система за аутоматску дојаву 
пожара. Обрачун по m2 површине која је обухваћена 
пројектом 

мет
2 54,00     

121 Израда пројетне документације интерфонског система и 
система за видео надзор просторије за задржавање. Обрачун 
по m2 површине која је обухваћена пројектом 

мет
2 54,00     

122 Преглед изведене инсталације система за аутоматску дојаву 
пожара, испитивање на кратак спој, прекид и отпор 
изолације. Обележавање елемената система, испитивање, 
програмирање и пуштање система у рад, обука корисника и 
издавање потребне документације (књига догађаја, алармни 
план, распоред зона, сервисна књига упуство за употребу и 
записник о функционалној проби) кпл. 1,00     

123 Преглед изведене инсталације интерфонског система, 
испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. 
Обележавање елемената система, испитивање, програмирање 
и пуштање система у рад, обука корисника и издавање 
потребне документације. кпл. 1,00     

124 Преглед изведене инсталације система за видео надзор, 
испитивање на кратак спој, прекид и отпор изолације. 
Обележавање елемената система, испитивање, програмирање 
и пуштање система у рад, обука корисника и издавање 
потребне документације. кпл. 1,00     

  УКУПНО   (1-124)     
 

  

        Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 
разматрање. 

     Напомена: Понуђач је дужан да попуни рубрику „Ознака понуђеног добра“ ако нуди опрему која се 
разликује од специфициране у датој позицији. Уписати произвођача, модел и тип понуђеног добра. 
Уколико нуди орему исту као спедифицирану не мора попуњавати поменуту рубрику. 

      Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених  радова, с тим 
да се набавка евентуалних додатних количина и врста радова врши по ценама које не могу бити више од 
цена из понуде понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина 
важи од наредног дана од дана обавештења понуђача о промени количина. 

     У  изузетном  случају,  ако  се  у  току  реализације  уговора  јави  потреба  наручиоца  за  сродним радовима 
које нису наведене у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати све добављаче са којима је закључио 
оквирни споразум да доставе понуду за тражене радове и применом критеријума најниже понуђене цене, 
издати наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне 
документације поглавље VIII-2).  

 Уколико  је  наручилац  закључио  оквирни  споразум са једним добављачем, а у току реализације уговора 
се јави потреба за сродним радовима који нису наведени у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати 
добављача да достави понуду на основу свог важећег ценовника и на основу писане саглaсности наручиоца 
на дату понуду добављача у погледу врсте, количине, квалитета и цене, добављач ће извршити предметне 
радове, али искључиво до назначене вредности уговора. 

 



 

 

45 

 

       ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА  2020. ГОДИНУ: 
 

А) __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 
 
(словима:________________________________________________________________)  
 
и 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима:_______________________________________________________________). 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 

 ФИКСНОСТ ЦЕНА: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 

 ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на две 
године (за 2020. и 2021. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду 
испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и друге захтеве 
дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну услугу. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и 
са мањим бројем добављача, односно са једним;    

 ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности. Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до 
финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 
тој буџетској години; 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по испостављеним и 
обострано овереним ситуацијама/рачунима, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 
68/15 и 113/17); 

 МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Објекти наручиоца на територији Републике Србије; 

 ДИНАМИКА И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Према потреби и захтеву наручиоца, у року који не 
може бити дужи од ______дана од дана увођења у посао, а све назначено у грађевинском дневнику 
(минимум 30 дана од дана увођења у посао) (попуњава понуђач);  

  ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _______године од дана пријема изведених радова 
(минимум 2 године од дана пријема изведених радова (попуњава понуђач); 

 ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: __________ године од дана пријема уграђене опреме 
(минимум 2 године од дана пријема уграђене опреме (попуњава понуђач); 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Минимум 90 дана од дана отварања понуде; 
_____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 дана од 

дана отварања понуде).  
 

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до 

исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

Место и датум                                    Понуђач 

     
_______________,___.___.2020.године                                         _________________________                                                             
                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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Опис предмета набавке:  Радови на формирању просторије за обављање разговора и 
препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20, за 2021. годину 

Р 
б 

Опис радова 
Јед. 
мере 
 

  Оквирне 
количине 

Јед.             
цена 
без 

ПДВ-а  

Укупно 
без ПДВ-а 

1 Пажљиво обијање зида ради формирање отвора у 
зиду дебљине 35,00 cm. Димензија формираног отвра 
120 /80 cm. Позиција предвиђа и спуштање шута на 
градилишну депонију. m³ 2,00     

2 Пажљива демонтажа подне облоге од оштећеног 
паркета. Позиција предвиђа спуштање шута на 
градилишну депонију. m² 6,00     

3 Демонтажа врата заједно са штоком. Врата  дим. 
90/210 cm и 80/210 cm. Ценом обухватити изношење 
и спуштање шута на градилишну депонију. m² 6,00     

4 Демонтажа прозора у штоку, комплет  са спуштањем 
шута на градилишну депонију.  m² 10,00     

5 Рушење подова од керамичких плочица d=3-4 cm и 
скидање оштећене хидроизолације, са изношењем и 
спуштањем шута на градилишну депонију. Обрачун 
по м2. m² 70,00     

6 Пажљиво обијање малтера са  плафона и изношење 
и спуштање шута на градилишну депонију. 
Позицијом предвидети употребу радне платформе. m² 70,00     

7 Стругање старе боје са плафона и зидова са 
чишћењем. Позицијом предвидети употребу радне 
платформе. Обрачун по m² нето обрађене 
површине. m² 150,00     

8 Утовар шута у моторно возило са превозом на 
градску депонију удаљености до 15km. 

пау
ш 1,00     

9 Набавка материјала и израда бетонског серклажа 
12/20,12/35,12/50cm бетоном МБ 30. Серклажи се 
повезују са постојећом конструкцијом анекрима 2R 
Ø12, na 30 cm.Позицијом предвидети и употребу 
подупирача и оплате, као и неопходну араматуру. m³ 2,00     

10 Зидање преградног зида d=12 cm, пуном опеком. 
Зидање вршити у продужном малтеру1:3:9. 
истовремено са зидањем урадити и неопходне 
серклаже који се посебно обрачунавају. m² 20,00     

11 Малтерсање новосазиданих зидова, продужним 
малтером 1:3:9, d=2,0cm. Малтерисање извршити у 
свему према важећим прописима за ову врсту радова  
и са свим неопходним предрадњама. m² 40,00     

12 Обрада шпалетни после монтаже врата, прозора и  
рама отвора  у зиду дебљине 35,00 cm продужним 
малтером.Обрачун по m¹.  

m² 15,00     



 

 

47 

 

13 Набавка материјала, транспорт и израда нове 
цементне кошуљице, дебљине 3/5 cm, са додатком 
полипропиленских влакана, са свим потребним 
предрадњама и одговарајућом припремом површина, 
у смислу наношења одговарајуће подлоге (прајмера). 
Малтер за цем. кошуљицу справити а просејаним  
шљунком "јединицом", размере 1:2. Ценом 
обухватити и неговање цементне кошуљице док не 
очврсне. Обрачун по m² м2 40,00     

14 Набавка матаријала и израда Олма масе за 
изравњавање, преко цем. кошуљице као  припрема за 
завршно постављање пвц пода, у свему према 
важећим прописима за ову врсту радова. Обрачун по 
m². м2 40,00     

15 Набавка материјал и постављање пода од хомогеног  
PVC-a типа  Tarkett ("IQ Gemston","Megalit"), Gerflor 
ili odgovarajući, класификација min. EN685, односно 
за комерцијалне просторе класа 34. Позицијом 
предвидети и паркет ласјну од PVC-a. м2 40,00     

16 Набавка материјалa и постваљање ламинатног пода 
d=8mm “клик систем” 32 на гуми са одговарајућим  
дилатационим  и паркет лајснама. m² 30,00     

17 Набавка и израда пода од храстовог паркета I класе 
лепљењем трајно еластичним лепком за подлогу. 
Дебљина паркета d=2.2см.  m² 30,00     

18 Набавка материјала хобловање, штуковање и 
лакирање паркета "славонски храст"  3 пута лаком на 
воденој бази са 70% сјајем.  Лак који се користи у 
завршној руци наношења паркета мора бити лак 
отпоран на већа хабања типа "Bonа Trafic" или 
одговарајући. Обрачун по m².  m² 30,00     

19 Набавка и израда паркет лајсни, завршно излакиране 
висне 8 cm са винер ласјном.  m¹ 30,00     

20 Набавка, транспорт и поплочавање подова подним 
гранитним плочама I класе, високог квалитета на 
лепку слог фугна на фугну са фуговањем, комплет 
уградња. дим око 30-60 cm,  у две боје боје по избору 
инвеститора. Плоче лепити атестираним лепком у 
слогу "фуга на фугу". Након постављања спојинце 
залити водонепропусним фугебандом. позицијом 
предвидети и постављање сокле висне h=10cm. Пре 
постављања керамике постојеће кер. плочице које 
није потребно обијати у предпростору  детаљно 
очистити и  премазати прајмером Cn 94.  Позицијом 
предвидети и израду сокле висне око 10cm. Боју и 
изглед керамике одерђује надзорни ораган. Пре 
постављања керамике доставити узораке на 
усаглашавање са инвеститором. m² 30,00     
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21 Набавка и монтажа пропусног огледала, једносмерно 
стакло (spy glass) са anti attack фолијом, степена 
трансмитивности од 10% -21%, нането на неломљиво 
заштитно стакло, опремљено свим потребним 
оковом, у раму од алуминијума.   дим 120/80cm. Мере 
проверити на лицу места. ком 2,00     

23 Набавка и уградња венецијанера дим 120/80cm у боји 
по избору надзирног органа. m² 2,00     

24 Набавка материјала и израда преградних зидова 
d=10,0cmса самосотјећом подконструкцијом 
обложена гипскартон плочама и са испуном од 
тервола, систем "Кнауф". На спојевима плоче 
бандажирати бандаж траком и изглетовати. m² 20,00     

25 Израда спуштеног плафона типа "Амстронг", 60/60 
cm, од  гипс картонских плоча", на подконструкцији. 
Радове извести у свему према упутству произвођача и 
важећим прописима за ову врсту радова. m² 30,00     

26 Набавка и уградња решетки са спољне стране 
прозора, фиксиране за фасадни зид преко рама од 
кутијастих профила 20/20/2mm са вертикланом и 
хоризонталном поделом на 10 -12 cm., премазана 
основном бојом и финално лакирана лаком за метал. 
Обрачун по m². m² 2,00     

27 Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих 
врата. Унутрашња врата  су израђена као равна - без 
фалца, дуплошперована MDF-ом 4mm. Футери су 
израђени као блок систем (MDF 12mm - вишеслојна 
плоча 16mm - MDF 12mm) са дихтунг гумом по 
ободу футера. Первајзи су ширине 70mm, штелујући 
су и спајају се на равно. Врата су снабдевена свим 
потребним оковом (магнетна брава за кључ, три 
бродске шарке. Врата су медијапан фарбана 
полиуретаном у белој боји.   Врата су снабдевена 
аутоматом за затварање. Обрачун по ком комплетних 
врата са праговима.         

  једнокрилна дим.  91 х 220cm ком 4,00     

28 Набавка, транспорт и уградња врата од 
алуминијумских профила, тип  АЛУМИЛ  или 
одговрајуће, свим потребним оковом, без термо 
прекида, са PVC испуном.  Врата снабдети 
одговарајућим оковом са шаркама, паром квака са 
шилтовима и магнетном бравом за затварање.  
Пластификација је у белој боји. Врата су снабдевена 
аутоматом за затварање. Уградња у сувој монтажи. 
Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду 
уграђених врата.         

  дим. 91/210cm  ком 4,00     
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29 Набавка, транспорт и уградња прозора од 
алуминијумских профила застакљени термопан 
стаклом 4+12+4 са аргоном и свим потребним 
оковом тип  (АЛУМИЛ  или одговрајуће), са термо 
прекидом. Прозоре  снабдети одговарајућим оковом 
са шаркама, паром квака са шилтовима и бравом, 
дихтинг гумом. Пластификација је у белој боји. 
Уградња у сувој монтажи. Ценом предвидети и 
израду и монтажа угаоних алуминијумских 
пластифицираних у белој боји лајсни L 3х5cm око 
обима отвора на споју профила и зида. Обрачун по 
комаду уграђених  прозора. Свако крило предвидети 
да се  отвара око хоризонталне и око вертикалне осе. m² 15,00     

30 Набавка и уградања лимених окапница на прозорима 
р.ш. 35-40 cm са од пластифицираног лима у белој 
боји. m¹ 8,00     

31 Набавка и постављање потпрозорске даске одPVC 
дим.1.0 cm са обореним ивицама.  Ширине 30cm са 
обореним ивицама. Потрпозорска даска се поставља 
обострано. m¹ 8,00     

32 Тапацирање постојећих  једнокрилнихих 
унутрашњих врата. Тапацирање урадити у црној еко 
кожи, са нитнама и поделом, у договору са 
инвеститором. Предвидети набавку и уградњу свог 
потребног материјала неопходног за извођење ове 
позиције. Тапацирање врата извести на лицу места , у 
договору са корисницима простора. Обрачун по м2 
тапациране површине. Позицијом предвидети и 
замену браве, кбваке и шилодова. m² 15,00     

33 Набавка, транспорт материјала, и глетовање зидова  
глет масом два пута са сви потребним предрадњама, 
шмирглањем. Обрачун по m² m² 100,00     

34 Набака материјал и глетовање зидова глет масом са 
шмирглањем истих и припремом за бојење. m² 300,00     

35 Набавка и транспорт материјала и фарбање зидова, 
дисперзивном бојом у  боји по избору надзорног 
органа. Са свим предрадњама (подлогирањем). 
Обрачун по м2. m² 400,00     

36 Набвака и лепљење, фото тапета са поделом на 5 
делова и нумеричким обележавањем истих, на 
одређеном одстоајњу  и хоризонталном поделом  у 
сантиметрима од 150-220cm. 

ком 2,00     

37 Набавка материјала и фарбање канцеларијсикх врата 
и прозора масном бојом са претходним свим 
предрадњама, иберциговање, шмирглање, 
подлогирање. 

m² 15,00     
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38 Набавка материјла и фарбање ливених чланкастих 
радијатора, величина 600mm, одговарајућом бојом 
отпорном на високе температуре. Све радијаторе, 
носаче, вешаљке и остале металне делове очистити 
од рђе, затим премазати антикорозивним бојом и 
белом бојом. Обрачун по чланку. ком 4,00     

39 Набавка материјла и фарбање цеви од 1/2" 
одговарајућом бојом отпорном на високе 
температуре. Све очистити од рђе, затим премазати 
антикорозивним бојом и белом бојом. Обрачун по 
м1 m¹ 20,00     

40 Набавка материјала и фарбање цеви од 6/4" 
одговарајућом бојом отпорном на високе 
температуре. Све очистити од рђе, затим премазати 
антикорозивним бојом и белом бојом. Обрачун по 
м1 m¹ 22,00     

41 Набавка материјала и  измештање постојеће 
комплетне  клима јединице 12000BTU у другу 
просторију и сервисирање исте. Предвидети монтажу 
унутрашње и спољашње јединице, чишћење климе и 
допуну фреона. Обрачун по паушалан. 

пау
ш 2,00     

42 Набавка, транспорт и монтажа спољне и унутрашње 
јединице клима уређаја називне снаге 12000btu/h, тип 
on/off, расхладни флуид R410a, енергетска класа 
хлађење/грејање најмање А/А, максимални ниво буке 
унутрашње јединице до 40dB , даљински управљач, 
ауто рестарт, боја неутрална. Радни опсег 
температуре -7/+45 º C. Инсталација дужине до 5м 
постављена у одговарајуће каналице. Позиција 
обухвата бушење отвора кроз фасадни зид, 
постављање носача, постављање уређаја на носаче, 
повезивање спољашње и унутрашње јединице 
инсталацијом, повезивање на извор напајања и 
пуштање у рад. Venting, vac-12chsa/xa21plus  или 
одговарајуће. 
Ознака понуђеног добра:                                               

ком 1,00     

43 Демонтажа постојећег ливеног чланкастог радијатора 
Н600 (20 чланака) и поновна монтажа након 
преправке веза са постављањем одговарајућих носача ком 2,00     

44 Скраћивање радијаторске везе и уградња 
радијаторског вентила правог, ручног 1/2" ком 2,00     

45 Скраћивање радијаторске везе и уградња 
радијаторског навијка правог,  1/2" ком 2,00     
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46 Испорука и полагање напојног кабала N2XH 
3x2,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са 
штемовањем зидова, крпљењем шлицева, глетовањем 
закрпљених шлицева и бојењем зидова истом бојом 
као остатак простора. мет 40,00     

47 Испорука и полагање напојног кабала N2XH 
3x1,5mm. Кабл се полаже у зид испод малтера, са 
штемовањем зидова, крпљењем шлицева, глетовањем 
закрпљених шлицева и бојењем зидова истом бојом 
као остатак простора. мет 60,00     

48 Испорука и полагање напојног кабала N2XH 
3x1,5mm. Кабл се полаже у већ постављене PVC 
каналице или цеви. мет 20,00     

49 Пажљива демонтажа  плафоњера са флуо светиљкама 
3х36Wи 4х18W димензија 60/120cm. Спратна висина 
плафона је 2,88м,  У цену урачунати и одношење 
демонтиране расвете на градилишну депонију. 
Обрачун по комаду. ком 8,00     

50 Демонтажа постојеће електричне инсталације у 
простору који се адаптира : демонтажапрекидача и 
утичница ком 6,00     

51 Набавка, испорука и уградња прекидача за 
укључивање светла за у зид. Боја маске и прекидача 
по избору надзорног органа,         

  Обрачун по комаду          
  220В, 10 А обичан ком. 2,00     
  220В, 10 А серијски ком. 1,00     
  220В, 10 А наизменичан ком. 1,00     

52 Набавка, транспорт и уградња надградног LED 
панела 600х600mm, снаге 40W са опал дифузором и 
бојом светла бела 4000К, комплет са припадајућим 
драјвером. Светиљке се уграђују у постојећи 
спуштени плафон. Минимална гаранција 3 год. 
Обрачун по комаду комплетно уграђене светиљке. ком. 8,00     

53 Испорука и монтажа уградних LED светиљки 
110х110 mm 8 W  4000 K са гаранцијом од мин. 3 год. 
Комплет са припадајућим драјвером и повезивањем.  

ком 2,00     

54 Испорука и монтажа монофазне енергетске шуко 
утичнице 220В 16А за монтажу у Legrand парапетни 
канал. Комплет са повезивањем. ком 6,00     

55 Испорука и монтажа монофазне енергетске ОГ шуко 
утичнице , 230В 16А. Комплет са повезивањем. ком 4,00     

56 Испитивање комплетне електричне инсталације које 
обухвата: отпор изолације, мерење уземљења, отпора 
петље квара и сва друга испитивања у складу са 
важећим стандардима. 

пау
ш. 1,00     
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57 Пробијање отвора на зиду од опеке дебљине 25 cm и 
обрада отвора за пролаз телекомуникационих и 
енергетских каблова. Укупно за рад и одвоз шута. ком. 12,00     

58 Испорука, монтажа и повезивање Audio SOS панела 
од нерђајућег челика са једним тастером и LED 
индикаторима за послат и примљен позив; У 
комплету са аудио модулом Art. 1682C за VIP систем 
и укопавајућом кутијом; "HELP POINT" модел; 
Могућа зидна монтажа уз Art. 3461; Димензије: 
229x180x3 mm. 3460HA Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                   ком 2,00     

59 Испорука, монтажа и повезивање IP Easycom hands-
free аудио интерфонске јединице црне боје; За IP VIP 
интерфонске системе; 8 тастера (тастер за активирање 
комуникације, тастер за активирање ел. браве, 6 
програмабилних тастера); Регулација јачине звука 
позива и могућност привременог искључења; 
Приватност конверзације; Димензије 90x160x28 mm. 
6203B Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 1,00     

60 Испорука, монтажа и повезивање централне 
портирске конзоле; Са тастатуром и touch-screen 
командама; Идентификација долазног позива; 
Меморија пропуштених позива; Могућност спајања 
корисника - intercom; Напајање PoE или преко 43082 
напојне јединице; димензије 193 x 223 x 65 mm. За 
VIP системе. 1952 Comelit или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:                                        
          ком 1,00     

61 Испорука, монтажа и повезивање стоног носача за 
hands-free интерфонску јединицу. 6212 Comelit или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 1,00     
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62 Испорука, монтажа и повезивање 3 MP D/N Zoom 
Dome камера за спољну монтажу; 1/2.8'' Progressive 
Scan CMOS (ефективни број пиксела 2048x1536); 
SLLS (Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост 
колор 0.01 lux/F1.4; C/B 0 lux (IC укључен); 
Прилагодљиви IC LED x12 (850nm); IC осетљивост 
700x1150nm; IC радно одстојање 30m; Zoom објектив 
f2.8-12mm/F1.4-2.8; 4,3x оптички zoom; P-iris; 
Autofokus; Видни угао 90.6°-32.7°; Pan: -135°~135°; 
Tilt: 0°-90°; Rotation: -90°~90°; Компресија H.265, 
H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps u 2048 x 1536; 30 fps 
у 1920 x 1080; 30 fps u 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 
30 fps u 640 x 480; 30 fps u 320 x 240 резолуцији; Dual 
stream; Bit Rate 28 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 
сектора); Extreme WDR (100dB); White balance: 
automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; 
Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D 
digital noise reduction;         

   Defogging; Аналитика: Tamper; Аудио улаз/излаз; 
Mic in; Аудио компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit 
encoding, G.711; Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, 
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, 
DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, 
RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP, QoS; Ethernet 
Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; 
Security IP address filtering; HTTPs encryption; 
Password protected user levels; Anonymous login; 
ONVIF компатибилна; Детекција покрета (3 сектора); 
Дигитални улаз/излаз; Слот за MicroSDHC/SDXC 
меморијску картицу (испоручује се без картице); 
Напајање PoE Class3 / 10W; DC12V / 8W; Тежина 
880g; Димензије 139.95 x 131.17mm; Водоотпорна 
IP66, Vandal proof IK10; Радна температура од -20°C 
до 50°C; Сертификати CE, FCC, IP66, IK10, 
NEMA4X. A81 ACTI или одговарајиће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     
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63 Испорука, монтажа и повезивање 3 MP D/N  Dome 
камера за спољну монтажу; 1/2.8'' Progressive Scan 
CMOS (ефективни број пиксела 2065x1553); SLLS 
(Superior Low Light Sensitivity); Осетљивост колор 0.1 
lux/F1.8; C/B 0 lux (IC укључен); Прилагодљиви IC 
LED x8 (850nm); IC осетљивост 700x1100nm; IC 
радно одстојање 30m; Фиксни објектив f2.1mm/F1.8; 
Видни угао 117.5° хоризонтално; Pan: -175°~175°; 
Tilt: 5°-175°; Rotation: -175°~175°; Компресија H.265, 
H.264, MJPEG; Frame Rate 30 fps у 2048 x 1536; 30 fps 
у 1920 x 1080; 60 fps у 1280 x 720; 30 fps у 800 x 600; 30 
fps у 640 x 480; 30 fps у 320 x 240 резолуцији; Triple 
stream; Bit Rate 128 Kbps - 12 Mbps; Masking (4 
сектора); Extreme WDR (145dB); White balance: 
automatic, manual; Brightness; Digital image stabilizer; 
Contrast; Sharpness (auto); Auto gain control; 2D + 3D 
digital noise reduction; DIS;         

  Defogging; Аналитика:  Object Based Motion 
Detection, Tampering Detection, Shock Detection; 
Аудио улаз/излаз; Уграђен микрофон; Аудио 
компресија 8kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711; 
Протоколи и сервиси: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, 
PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, 
RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, 
Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X; Ethernet 
Port 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector; 
Security IP address filtering; HTTPs encryption; 
Password protected user levels; Anonymous login,IEEE 
802.1X network access control; ONVIF компатибилна; 
Детекција покрета (10 сектора); Дигитални 
улаз/излаз; Слот за МicroSDHC/SDXC меморијску 
картицу (испоручује се без картице); Напајање PoE 
Class3 / 11W; DC12V; Тежина 566g; Димензије φ115 x 
87mm; Водоотпорна IP68, Vandal proof IK10; Радна 
температура од -20°C до 50°C; Сертификати CE (EN 
55032 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class 
B), IP68, NEMA 4X, IK10, UL. E710 ACTI или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 4,00     
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64 Испорука, монтажа и повезивање 4-каналног 
Standalone PoE NVR; Max. 1 локалн клијент, 2 удаљна 
клијента; До 4 камере; Видео компресија H.264; 
Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; 
Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP 
(удаљено); Multi screen приказ 1/2/4; Дигитални зоом 
путем миша; Dual stream; PTZ контроле Pan, Tilt i 
Zoom; USB port за Joystick; URL команда; Планирано 
снимање од стране корисника; Снимање догађаја по 
активирању аларма, укључујући и догађаје који су га 
активирали;  Frame rate max. 120 fps у тоталу, max. 30 
fps по камери; Максимални bitrate за снимање 16 
Mbps; Подржава 1 HDD до 6TB (испоручује се без 
HDD-а); Видео претрага заснована на времену, 
каналу или догађајима; Синхронизована 4-канална 
репродукција; Експорт у AVI или RAW формату; 
Snapshot; Linux оперативни систем; Контрола 
дозвола за симултано коришћење више корисника; 
Real-time статус на удаљеном претраживачу; PC Web 
претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 ili 11; 
Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel Core 2 
Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM;          

  Програм за мобилног клијента Mobile device 
application (Mobile Client) подршка за live view, PTZ 
контрола, event or time based search and playback; 
Подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; 
Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, 
HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, 
RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, 
UPnP; Ethernet Port 1, Gigabit Ethernet ports (10/100 
Base-T) RJ-45 конектор; PoE Ethernet Port 4, 
10/100Base-TX ports са RJ-45 конектором, 
компатибилан са IEEE 802.3af стандард, Total PoE 
power budget: 80W; Security HTTPS encryption; 
Password protected user levels; Димензије 260 mm x 45 
mm x 228 mm; Тежина 2 kg; Радна температура 0°C~ 
40°C; Напајање/потрошња DC 48V/ 96W; У 
комплету са QIG, Адаптером (100~240V), мишем, 
универзалним конвертером; 2x USB 2.0 port; Display 
port HDMI. ENR-010P ACTI или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     
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65 Испорука, монтажа и повезивање 9-каналног 
Standalone PoE NVR; Max. 1 локални клијент, 2 
удаљна клијента; До 9 камера; Видео компресија 
H.264; Аудио компресија PCM, G.711 a-law/u-law; 
Максимална резолуција до 4MP (локално), до 12MP 
(удаљено); Multi screen приказ 1/2/4/6/8/9; Digitalni 
zoom путем миша; Dual stream; PTZ kontrole Pan, Tilt 
i Zoom; USB port за Joystick; URL команда; 
Планирано снимање од стране корисника; Снимање 
догађаја по активирању аларма, укључујући и догађаје 
који су га активирали;  Frame rate max. 270 fps у 
тоталу, max. 30 fps по камери; Максимални bitrate за 
снимање 36 Mbps; Подржава 1 HDD до 6TB 
(испоручује се без HDD-a); Видео претрага заснована 
на времену, каналу или догађајима; Синхронизована 
4-канална репродукција; Експорт у AVI или RAW 
формату; Snapshot; Linux оперативни систем; 
Контрола дозвола за симултано коришћење више 
корисника; Real-time статус на удаљеном 
претраживачу;         

   PC Web претраживач Microsoft Internet Explorer 9, 10 
ili 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента Intel 
Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; Програм 
за мобилног клијента Mobile device application (ACTi 
Mobile Client) подршка за live view, PTZ kontrola, 
event or time based search and playback; Подржани 
уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; Протоколи и 
сервиси: IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP 
(server / client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, 
NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, UPnP; Ethernet Port 
1, Gigabit Ethernet ports (10/100 Base-T) RJ-45 
конектор; PoE Ethernet Port 8, 10/100Base-TX ports 
са RJ-45 konektorom, компатибилан са IEEE 802.3af 
standard, Total PoE power budget: 140W; Security 
HTTPS encryption; Password protected user levels; 
Димензије 260 mm x 45 mm x 228 mm; Тежина 2 kg; 
Радна температура 0°C~ 40°C; Напајање/потрошња 
DC 48V/ 158,4W; У комплету са QIG, Адаптером 
(100~240V), мишем, универзалним конвертером; 2x 
USB 2.0 port; Display port HDMI. ENR-020P ACTI 
или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 1,00     
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66 Испорука, монтажа и повезивање Stand-alone network 
видео рекордера; Максималан број клиената: 1 
локални, 2 удаљена; Максималан број камера: 9; 
Видео компресија H.264; Аудио компресија: PCM, 
G.711 a-law/u-law; Максимална резолуција до 4 
megapixela локално, до 10 мегапиxела удаљено; 
Приказ у режимима са 1, 2, 4, 6, 8, 9 прозора; Auto-
patrol; Digitalni zoom путем миша; Fisheye Camera 
View do 4-channel Dewarping view мода за ACTi 
fisheye камере; PTZ контрола pan, tilt i zoom, 
контрола брзине; 32 Go/set preset points; Подршка за 
USB joystick; Протокол URL command; Планирано 
снимање од стране корисника; Снимање догађаја по 
активирању аларма, укључујући и догађаје који су га 
активирали; Мануално активирање снимања; Frame 
rate max. 270 fps у тоталу, max. 30 fps по камери; 
Максимални bitrate за снимање 36 Mbps; 2x SATA 
port; Максимални HDD капацитет 2x 6T; HDD Bay: 
максимум 2 диска; Видео претрага заснована на 
времену или догађајима; Убрзана репродукција до 
32x; Синхронизована 9-канална репродукција; 
Експорт у AVI или RAW формату; Linux оперативни 
систем; Real-time статус на удаљеном претраживачу;         

  PC интернет претраживач Microsoft Internet Explorer 
9, 10 i 11; Потребан PC систем за удаљеног клијента: 
Intel Core 2 Quad 2.66 GHz, 32/64-bit, 4GB RAM; 
Програм за мобилног клијента Mobile device 
application (ACTi Mobile Client) подршка за live view, 
PTZ контрола, event or time based search and playback; 
Подржани уређаји: iPhone, iPad, iTouch i Android; 
Протоколи и сервиси: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, 
HTTP, HTTPS, DHCP (server / client), PPPoE, RTP, 
RTSP, DNS, DDNS, NTP (SNTP), ICMP, ARP, SMTP, 
UPnP; Ethernet Port LAN1: Ethernet (1000 Base-T), RJ-
45 connector LAN2: Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 
connector; Security HTTPS encryption; Password 
protected user levels; Димензије: 135 mm x 121 mm x 
251 mm; Težina: 1,32kg; Радна температура 0°C~ 40°C; 
Напајање/потрошња: DC 12V/ 22W; Испоручује се 
са Warranty Card / QIG / Адаптер (100~240V) / Miš / 
Универзални konverter / šrafovi x8; 2 USB 2.0 порта; 
HDMI display port. ENR-120 ACTI или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра: 
 
 
                                                  ком 1,00     

67 Испорука монтажа и повезивање HDD, 6 TB, SATA3, 
256 MB, 3,5", 7.200 rpm, WD Gold 6003FRYZ или 
одговарајуће.         
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  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 4,00     

68 Испорука, монтажа и повезивање 24'' колор 
монитора: Монитор 24 Asus PG248Q Дијагонала 24", 
Формат екрана 16:9, Панел IPS, Max. резолуција 
1920x1080, Осветљај [cd/m2] 350, Контраст 
80.000.000:1, Видљиви угао (хор.) [°] 170 Видљиви 
угао (вер.) [°] 160, Време одзива [ms] 1, Прикључци  
Аудио In/Out, D-Sub, DVI-D, Дисплаy Port, HDMI 
Остале карактеристике Звучници, VESA 100 mm, 
pivot, podesivo po visini, tilt, или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     

69 Испорука, уградња и повезивање DAHUA PFS3211-
8GT-120 Индустријски PoE 8-портни switch ili 
oдговарајући; 2x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 
Base-T; 8x 10/100/1000 Base-T (PoE); PoE budžet 
120W; Do 60W по порту максимално; у складу са 
IEEE802.3af, IEEE802.3at i Hi-PoE; Switching Capacity 
33Gbps; Packet Forwarding Rate 16.37Mpps; Напајачка 
јединица 220VAc/53VDc; Радна температура -

30°C～65°C; Димензије 150mm×110mm×42mm;         
  Ознака понуђеног добра:   

                                                ком 2,00     

70 HDMI ekstender пренос HD сигнала до 60m po UTP 
каблу. Подржава 1080P/ 1080I/ 720P/ 576P/ 576I/ 
480P/ 480I резолуције. HDMI 1.3 компатибилан. 
Подржава пренос IC даљинске контроле. 1KV 
пренапонска заштита. Loop trough HDMI улаз на 
предајнику. Са напајачком јединицом 5VDc (напаја се 
само предајник). потрошња 3W (по уредјају). ком 3,00     

71 HDMI сплитер 1/4. Подржава боје 30bit, 36bit. 
Подржава Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC. 
Дигитални аудио формат, DTS-HD/ Dolby-
trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD. 
Побољшава сигнал HDMI резолуције: 
24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480iМ
аксимални преносни пропусни опсег: 10.2 
GbpsУлаз/Излаз TMDS сигнал: 0.5-1.5 Volts p-
pУлаз/Излаз DDC сигнал: 5 Volts p-p (TTL)  ком 3,00     

72 Испорука patchkabla S/FTP cat.6A, фабрички 
направљен и тестиран,   за повезивање у Racku 
дужине 1 м, Reichle & De-Massari, R820357 или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 5,00     

73 Испорука patchkabla S/FTP cat.6A, фабрички 
направљен и тестиран,   за повезивање у Racku 
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дужине 2 м, Reichle & De-Massari, R820302 или 
одговарајуће. 

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 5,00     

74 Испорука patchkabla S/FTP cat.6A, фабрички 
направљен и тестиран,   за повезивање у Racku  
дужине 3 м, Reichle & De-Massari, R820303 или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 5,00     

75 Испорука печ кабла U/UTP RJ45-RJ45 cat3 дужине 
3м, LSOH.  Reichle & De-Massari, R925693 или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 5,00     

76 Испорука печ кабла U/UTP RJ45-RJ45 cat3 дужине 
5м, LSOH.  Reichle & De-Massari, R925692 или 
одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 5,00     

77 Испорука и уградња HDMI M на HDMI M кабла 
дужине 3 метра,  V2.0 gold, Подршка резолуције: 4K 
60Hz, HD2-3 или одговарајуће.  
Ознака понуђеног добра: 

ком 3,00     

78 Испорука и уградња HDMI M на HDMI M кабла 
дужине 10 метара,  V2.0 gold, Подршка резолуције: 
4K 60Hz, HD2-100 или одговарајуће.  
Ознака понуђеног добра: 

ком 2,00     

79 Испорука и уградња HDMI M на HDMI M кабла 
дужине 25 метара,  V1.4 gold, Подршка резолуције: 
3D, 4Kx2K, JHD-250 или одговарајуће.  
Ознака понуђеног добра: 

ком 2,00     

80 Испорука и монтажа компјутерске утичнице за  
уградњу у зид која се састоји од: две оклопљене 
микроутичнице RJ-45 категорије 6А, косог модула 
45x45 и узидне дозне, са повезивањем инсталације и 
обележавањем штампаним ознакама, Reichle & De-
Massari 2xR302372+R813505 или одговарајуће. 
Спојни модул мора да поседује један од сертификата 
квалитета: 3P, Delta, SGS или GHMT за four 
connector channel cat6А заједно са осталом опремом 
по нановијој верзији стандарда EN50173 (за 
реализацију IEEE 802.3an 10GBase-T 10Gb/s на 
каналу 100м)         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 8,00     
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81 Испорука монтажа и повезивање напајања за 
електромагнетни држач, са пуњачем батерија. 
Комплет са одговарајућим разводним орманом за 
смештај 2 аку батерије. ком 2,00     

82 Испорука и повезивање пуњиве акумулаторске 
батерије 12В/7Ах, херметички затворена - (25°C): 
7Ah-20h (0,35A/10,5V), - Димензије DxŠxV: 
151x65x94, - Самостално пражњење; 3% капацитета 
месечно на 25°C, -Напон пуњења: 14,4 -15V/макс 
струја пуњења 2,1А. ком 4,00     

83 Израда и монтажа металног носача за магнетни 
држач на постојећим сигурносним вратима. ком 2,00     

84 Испорука, монтажа на врата, и повезивање 
електромагнетног држача. Снага држања: мин. 400kg. 
Напон напајања: DC12V. Струја покретања 1000mA.  ком 2,00     

85 Испорука и уградња електромагнетнетног 
прихватника, Димензије DxŠxV; 250x25x31,5 mm, - 
Снага држања: 300kg,- Напон напајања: DC12V, - 
Струја покретања 650mA, - Урађен језичак браве за 
НО стање, - Подесно за уска дрвена и метална врата, -
Могућа монтажа на лева или десна врата. ком. 1,00     

86 Испорука и монтажа хидрауличког аутомата за 
затварање металних врата. ком 2,00     

87 Испорука, монтажа и повезивање магнетног контакта 
за врата ком 2,00     

88 Испорука, уградња и повезивање тастера за отварање 
врата. ком 2,00     

89 Колективни оптички детектор DO 1101A      
OptoREX колективни детектор, отпроран на 
запрљање, влагу, електромагнетне утицаје и корозију, 
униформно реаговање на све типове пожара; 
Детектор поседује VdS атест.         

  Ознака понуђеног добра:    
                                               ком 2,00     

90 Електроника ручног јављача, директна операција, 
колективна DMA1101         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     

91 Кућиште јављача, црвено, категорија заштите IP44 
FDMH291-R         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

92 Подножје колективног детектора DB 1101A 
Подножје детектора пожара, колективно, ABS 
пластика, терминали без шрафова, IP44 степен 
заштите  са уметнутим детектором         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                ком 2,00     
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93 SINTESOTM,S-LINE, ASA Адресабилни аутоматски 
оптичко-термички детектор , FDOOT241-A3 
Интелигентни мултисензорски детектор пожара са 
програмибилним алгоритмом математичке анализе 
детектованих сигнала уз поредјење са референтним 
вредностима, снимљеним у меморији детектора, које 
су прилагодјене очекиваним пожарним 
манифестацијама. Детектор поседује опто-
електронску комору са два сензора за детекцију 
тамних и светлих димних честица, као и два додатна 
термичка сензора који повећавају имунитет према 
лажним алармима. Детецтор се примењује и у 
условима ваздушних струјања у опсегу 1 – 20 m/s, а 
отпоран је на стандардне сметње које се могу јавити 
(прашина, влакна, инсекти, влажност, ЕМ утицаји, 
корозивне паре, вибрације и сл.). Детектор поседује 
алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и 
уграђени изолатор линије од кратког споја и прекида.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 1,00     

94 SINTESOTM,S-LINE,C-LINE Подножје 
адресабилних детектора пожара, FDB221 
Подножје израдјено од синтетичког материјала 
отпорног на ударце, вибрације и огреботине са 
терминалним контактима без завртања. Боја подножја 
чисто бела, RAL 9010         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 1,00     

95 SINTESOTM Паралелни индикатор пожара FDAI91         
  Ознака понуђеног добра:   

                                                ком 1,00     

96 Ручни јављач пожара, DM 1131, AnalogPLUS, са 
пиктограмским стаклом. Детектор има уграђене 
изолационе прекидаче који у случају кратког споја 
или отворене линије обезбеђују несметан рад 
система.         

  Ознака понуђеног добра: 
 
                                                  ком 2,00     
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97 Кућиште за назидну монтажу ручних јављача пожара, 
са вратима и кључем за тестирање, за унутрашњу или 
спољашњу монтажу, црвено DMA1192-AA         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

98 Испорука и монтажа детектора  пожара, адресиблни, 
Zeta Alarm Systems протокол, VdS и ЕN54 атести, 
оптички, могућност детектовања честица дима од 0.5 
до 10um, могућност закључавања детектора у 
подножју ради спречавања неауторизованог скидања 
елемената система, приказивање статуса елемента 
посредством две LED диоде, адресирање путем DIP 
прекидача,  GLT Exports Zeta MKII-OP или 
одговарајући         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

99 Испорука, монтажа и повезивање подножја за 
адресибилни детектор пожара, са изолатором, GLT 
Exports Zeta MKII-IB  или одговарајуће 

        
  Ознака понуђеног добра:  

                                                 ком 2,00     

100 Испорука, монтажа и повезивање адресибилног 
ручног јављача пожара, са пиктограмским стаклом, 
VdS и ЕN54 атести. Zeta Fyreye ZT-CP2/AD или 
одговарајуће. Комплет са електроником и кућиштем 
за уградњу у зид, монтажа и повезивање на 
инсталацију.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

101 Адресибилни паралелни индикатор са LED диодом. 
Zeta ZTA-LE2 или одговарајући. Испорука, монтажа 
и повезивање на кабловску инсталацију.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

102 Испорука, монтажа и повезивање оптичког јављача 
дима System Senzor 2351Е са подножјем за монтажу 
на плафон В 401 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
 
                                                 ком 4,00     
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103 Испорука, уградња и повезивање ручног 
активирајућег јављача пожара са пиктограмским 
стаклом, М500 КАС или одговарајуће.          

  Ознака понуђеног добра: 
                                                  ком 2,00     

104 Испорука и уградња инсталационе кутије за ручни 
јављач, SR 3Т КАС или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

105 Паралелни индикатор PA58-1 са LED диодом или 
одговарајуће, напајан преко дојавне линије. 
Испорука, монтажа и повезивање на кабловску 
инсталацију.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

106 Испорука, монтажа и повезивање оптичког јављача 
пожара  Securiton SSD-521, са подножјем јављача 
USB 501.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

107 Испорука, монтажа и повезивање адесибилног 
оптичког јављача пожара  Securiton SSD-531/USB, са 
подножјем јављача.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

108 Испорука, монтажа и повезивање оптичког јављача 
пожара  System Senzor ECO 1003, са подножјем 
јављача.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 ком 2,00     

109 Испорука материјала и израда инсталације за дојаву 
пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним 
жилама пречника 0,8 mm. упреденим у парице, типа 
JH(St)H 2x2x0,8 mm.  мет 

120,0
0     

110 Испорука материјала и израда инсталације за дојаву 
пожара кабловима са статичким ширмом и бакарним 
жилама пречника 0,8 mm. упреденим у парице, типа 
JH(St)H 2x2x0,8 mm FE180 E 30.  мет 40,00     

111 Испорука и полагање инсталационог кабла S/FTP 4 
x 2 x 0,55 cat6а, LSOH, делом у PVC каналице, а 
делом у PVC цеви. Reichle & De-Massari,   п/н  
R305649 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:                                                  
мет 

450,0
0     
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112 Испорука и постављање ребрастих инсталационих 
PVC цеви Ø16 mm у зид испод малтера, са 
штемовањем зидова, крпљењем шлицева, 
глетовањем закрпљених шлицева и бојењем зидова 
истом бојом као остатак простора. мет 

100,0
0     

113 Испорука материјала и повезивање интерфонског 
система на електричну мрежу у постојећем РО. ком 1,00     

114 Испорука материјала и повезивање система видео 
надзора на електричну мрежу у постојећем РО. ком 1,00     

115 Испорука и монтажа PVC инсталационог канала 
димензије 16x16 на плафон или зид. LEGRAND,   
п/н  6363 00 или одговарајуће. (крајња капа, 
спољашни угаo и унутрашњи угао).         

  Ознака понуђеног добра:                                                  
м 

250,0
0     

116 Испорука и монтажа PVC инсталационог канала 
димензије 25x16 на плафон или зид.  LEGRAND,   
п/н  6363 02 или одговарајуће. Комплет са 
завршним елементима (крајња капа, спољашни угаи 
и унутрашњи угао).         

  Ознака понуђеног добра:                                                  м 50,00     

117 Испорука и монтажа PVC инсталационог канала 
димензије 40x40. Канал се користи за пролазак 
каблова од магистралне трасе у регалима до 
парапетног канала одн. за назидно вођење у 
просторијама у којима није предвиђен парапетни 
канал. LEGRAND,   п/н  6363 08 или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:   
                                                м 80,00     

118 Испорука и монтажа каналице 35х80mm са једном  
комором са свим потребним елементима (база, 
поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, 
спојник тела парапета, спојник поклопца, 
унутршњих и спољашњих углова, елементима за 
пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), 
тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 
произвођач Legrand или одговарајуће.         

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 мет 40,00     

119 Испорука и монтажа каналице-парапета 150х50mm 
са две  коморе, са свим потребним елементима (база, 
поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, 
спојник тела парапета, спојник поклопца, 
унутршњих и спољашњих углова, елементима за 
пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), 
тип DLP  10432, 10521, 10472, 10706, 10655 
произвођач Legrand или одговарајуће.         



 

 

65 

 

  Ознака понуђеног добра:  
                                                 мет 4,00     

120 Испорука и монтажа ситног инсталационог  и 
потрошног материјала (БНЦ конектори, типлови 
шрафови, изолир трака, PVC везице...).Обрачун по 
једној просторији за задржавање.  

ком. 1,00     

121 Израда пројетне документације система за 
аутоматску дојаву пожара. Обрачун по м2 површине 
која је обухваћена пројектом мет2 54,00     

122 Израда пројетне документације интерфонског 
система и система за видео надзор просторије за 
задржавање. Обрачун по м2 површине која је 
обухваћена пројектом мет2 54,00     

123 Преглед изведене инсталације система за аутоматску 
дојаву пожара, испитивање на кратак спој, прекид и 
отпор изолације. Обележавање елемената система, 
испитивање, програмирање и пуштање система у 
рад, обука корисника и издавање потребне 
документације (књига догађаја, алармни план, 
распоред зона, сервисна књига упуство за употребу и 
записник о функционалној проби) кпл. 1,00     

124 Преглед изведене инсталације интерфонског 
система, испитивање на кратак спој, прекид и отпор 
изолације. Обележавање елемената система, 
испитивање, програмирање и пуштање система у 
рад, обука корисника и издавање потребне 
документације. кпл. 1,00     

125 Преглед изведене инсталације система за видео 
надзор, испитивање на кратак спој, прекид и отпор 
изолације. Обележавање елемената система, 
испитивање, програмирање и пуштање система у 
рад, обука корисника и издавање потребне 
документације. кпл. 1,00     

  УКУПНО (1-125)     
 

  

 
 

        Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 
разматрање. 

     Напомена: Понуђач је дужан да попуни рубрику „Ознака понуђеног добра“ ако нуди опрему која се 
разликује од специфициране у датој позицији. Уписати произвођача, модел и тип понуђеног добра. 
Уколико нуди орему исту као спедифицирану не мора попуњавати поменуту рубрику. 

      Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених  радова, с тим 
да се набавка евентуалних додатних количина и врста радова врши по ценама које не могу бити више од 
цена из понуде понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина 
важи од наредног дана од дана обавештења понуђача о промени количина. 

     У  изузетном  случају,  ако  се  у  току  реализације  уговора  јави  потреба  наручиоца  за  сродним радовима 
које нису наведене у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати све добављаче са којима је закључио 
оквирни споразум да доставе понуду за тражене радове и применом критеријума најниже понуђене цене, 
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издати наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне 
документације поглавље VIII-2).  

 Уколико  је  наручилац  закључио  оквирни  споразум са једним добављачем, а у току реализације уговора 
се јави потреба за сродним радовима који нису наведени у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати 
добављача да достави понуду на основу свог важећег ценовника и на основу писане саглaсности наручиоца 
на дату понуду добављача у погледу врсте, количине, квалитета и цене, добављач ће извршити предметне 
радове, али искључиво до назначене вредности уговора. 

 
 

       ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА  2021. ГОДИНУ: 
 

А) __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 
 
(словима:________________________________________________________________)  
 
и 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима:_______________________________________________________________). 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 

 ФИКСНОСТ ЦЕНА: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 

 ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на две 
године (за 2020. и 2021. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду 
испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и друге захтеве 
дефинисане конкурсном документацијом од којих зависи прихватљивост понуде. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну услугу. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и 
са мањим бројем добављача, односно са једним;    

 ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности. Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до 
финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 
тој буџетској години; 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по испостављеним и 
обострано овереним ситуацијама/рачунима, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 
68/15 и 113/17); 

 МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Објекти наручиоца на територији Републике Србије; 

 ДИНАМИКА И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Према потреби и захтеву наручиоца, у року који не 
може бити дужи од ______дана од дана увођења у посао, а све назначено у грађевинском дневнику 
(минимум 30 дана од дана закључења увођења у посао) (попуњава понуђач);  

  ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: _______године од дана пријема изведених радова 
(минимум 2 године од дана пријема изведених радова (попуњава понуђач); 

 ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: __________ године од дана пријема уграђене опреме 
(минимум 2 године од дана пријема уграђене опреме (попуњава понуђач); 

 

 



 

 

67 

 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Минимум 90 дана од дана отварања понуде; 
_____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 дана од 

дана отварања понуде).  
 

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до 

исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

 

 

 

Место и датум                                    Понуђач 

     
_______________,___.___.2020.године                                         _________________________                                                             
                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ  КОЛИЧИНАМА ЗА ДВЕ 

ГОДИНЕ (2020. и 2021. годину) ИЗНОСИ 
 

А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
 
(словима: ________________________________________________________________), и 
 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
 
(словима: ________________________________________________________________ 

 

 

 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће у оквирном споразуму рангирати понуде на основу 
укупне вредности понуде добијене множењем јединичних цена са оквирним 
количинама, односно укупне вредности понуде за две године (2020. и 2021. годину). 
 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена по години 
 

 
 
 
 

Место и датум                      Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                      ____________________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 



 

 

69 

 

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

1.) НАРУЧИОЦА: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, 
улица Кнеза Милоша 103, кога заступа: Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора(у 
даљем тексту: Наручилац) 
Матични број : 07008104 
Шифра делатности: 8424 

ПИБ: 100184116 
 
 и 
 
2.) ДОБАВЉАЧА: 
 
_____________________________     
адреса: _______________________     
кога заступа :    , директор 
Рачун: ___________________________ 
Матични број:  ___________________ 
Порески број (ПИБ): ______________ 
(у даљем тексту: Добављач) 
 
и 
_____________________________     
адреса: _______________________     
кога заступа :    , директор 
Рачун: ___________________________ 
Матични број:  ___________________ 
Порески број (ПИБ): ______________ 
(члан групе понуђача или подизвођач) 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

-     да је Наручилац на основу чл. 32., 40., 40а. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15. и 68/15  - у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак са закључењем 
оквирног споразума за набавку радова: Радови на формирању просторије за обављање разговора и 
препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20, са циљем закључења Оквирног 
споразума са најмање два Добављача, на период од 2 (две) године (за 2020., 2021. годину); 

- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио дана __.__.2020. године на Порталу 
јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије; 

-     да је Наручилац донео Одлуку о закључењу Оквирног споразума број 07-404-ЈН-92/20-___ од 
__.__.2020. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 
Добављача; 

-  да је Добављач 1 доставио понуду број ____________(попуњава Наручилац); 

-  да је Добављач 2 доставио понуду број ____________(попуњава Наручилац); 

-  да је Добављач 3 доставио понуду број ____________(попуњава Наручилац); 

-  да овај оквирни споразум закључује Наручилац - Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије, у своје име и за свој рачун;  

- Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за закључење уговора о јавној набавци;  

- обавеза настаје закључењем појединачних уговора на основу овог оквирног споразума. 
 



 

 

70 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

          Предмет овог оквирног споразума су радови: Радови на формирању просторије за обављање 
разговора и препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20, за потребе Наручиоца. 
 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године (за 2020. и 2021. годину), са 
минимум 2 (два) Добављача, а ступа на снагу даном потписивања. Уколико Наручилац не добије унапред 
одређени број прихватљивих понуда, Наручилац може да закључи Оквирни спораузум и са мањим 
бројем Добављача, односно и са једним.  
 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности, односно __________________ 

динара без ПДВ-а, односно__________________динара са ПДВ-ом. ( попуњава Наручилац ), што по 

годинама износи :  

-за 2020. годину__________________динара без ПДВ-а, односно___________________динара 

са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац). 

-за 2021. годину__________________динара без ПДВ-а, односно___________________динара 

са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац). 

  
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

 
Члан 4. 

Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по испостављеним и обострано овереним 
ситуацијама/рачунима, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 
 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА 
 

Члан 5. 
Уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу 

предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина извршења услуге и других 
битних елемената за извршење предметне набавке. 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 
Наручилац ће позвати Добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење уговора.  

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење уговора. Уколико се 
Добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату 
годину не одазове на позив Наручиоца за закључење уговора, Наручилац ће активирати средство 
финансијског обезбеђења и позвати првог следећег Добављача по цени за закључење уговора према 
понуђеним ценама из Оквирног споразума за наведену набавку.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
 

Члан 6. 
Добављач је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, односно најкасније у року од 

седам дана од дана потписивања Оквирног споразума, преда Наручиоцу: 
           Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
  Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење Оквирног споразума. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани 
Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног 
споразума за три године без обрачунатог пореза на додату вредност. 
    Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим Оквирним 
споразумом. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ 

ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА 
 

Члан 7. 
  Добављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и 

чија вредност прелази 10.000.000,00 динара, преда Наручиоцу: 
-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално 

плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора. 
            Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи 
најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 

           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза 
на додату вредност.  

 
Добављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 

динара, преда Наручиоцу: 
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 

извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења 
појединачног уговора. 
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           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 

           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза 
на додату вредност.  

 
РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 
Члан 8. 

            Динамика и рок извођења радова: Према потреби и захтеву Наручиоца, у року који не може бити 
дужи од 30 дана од дана увођења у посао, а све назначено у грађевинском дневнику. 
            Рок извршења обавезе представља битан елеменат Оквирног споразума. 

Место извођења радова: Објекти наручиоца на територији Републике Србије. 
             

ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 
 За изведене радове Добављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од 2 (две) године од 
дана пријема изведених радова. 
 За уграђену опрему Добављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од 2 (две) године од 
дана пријема уграђене опреме. 
 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 10. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуге из члана 1. овог уговора и обавезује 

се да ће извршене услуге у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен. 
Квантитативни и квалитативни пријем радова врше записнички представници уговорних страна.  
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора исте отклонити у 

року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника из става 2. овог члана. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 
обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 
је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, отклони утврђени 
недостатак. 
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ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 11. 
Уколико Добављач са којим је закључен уговор не изврши услугу у уговореном року, обавезан је 

да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ 2‰ (два промила) укупне цене изведених радова, с 
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене појединачног уговора. 

   Уколико Добављач са којим је закључен уговор не изведе радове у уговореном року или их изведе 
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене изведених 
радова. 

  Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 12. 

 Уколико се стекну услови за измену Оквирног споразума у складу са позитивним законским 
прописима, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс оквирног 
споразума. 
 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 
 

Члан 13. 
             Потраживања из овог оквирног споразума не могу се уступати другим правним или физичким 
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин 
бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

ВИША СИЛА 
 

Члан 14. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом, рокови извршења 
обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом.  

Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 
Члан 15. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 68/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог оквирног споразума и да 
је документује на прописани начин. 
 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 16. 
 Оквирни споразум се може споразумно и једнострано раскинути.  

 Сваки од потписника споразума може једнострано раскинути Оквирни споразум у случају када 
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Оквирним споразумом преузете обавезе. 
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 У случају једностраног раскида Оквирног споразума, свака страна је дужна да другој страни достави 
писано обавештење о раскиду Оквирног споразума, уз поштовање отказног рока од 15 (петнаест) дана, с 
тим да се наведени рок рачуна од дана пријема писаног обавештења.   
 Наручилац  задржава право да једнострано раскине овај оквирни споразум уз достављање писаног 
обавештења, нарочито уколико дође до смањења буџетских средства расположивих у тренутку 
закључења овог оквирног споразума односно уколико буџетска средства, расположива за предметну 
услугу  у току године, не буду довољна за реализацију Оквирног споразума.  

Наручилац задржава право једностраног раскида Оквирног споразума без посебног образложења 
уз поштовање отказног рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења. 

 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 17. 

Саставни делови Оквирног споразума су: 
1.  Образац понуде Добављача из Одељка VI, број ________од ________2020. године, 
2.  Техничка спецификација из одељка  III  конкурсне документације. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 
Члан 19. 

 Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, уговорне стране ће 
решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду. 
 

Члан 20. 
 Овај оквирни споразум је закључен ______ (______) истоветних примерака од којих 3 (три)  
припадају Наручиоцу и по 1 (један) сваком Добављачу.         
 
                    
       За ДОБАВЉАЧА                                         За НАРУЧИОЦА  
         Д И Р Е К Т О Р                                                                     ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                                 НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 
  __________________________                                                _____________________________       
                                                                         Жељко Веселиновић 
Учесник у заједничкој понуди 
 
____________________________    
 
           Подизвођач 

_____________________________ 
 

        Модел Оквирног споразума  је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример. Потребно је 
да овлашћено лице понуђача потпише модел оквирног споразума што је доказ да понуђач прихвата све услове наведене у 
овој конкурсној документацији. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. АРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, Улица 
Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора (у даљем 
тексту: Наручилац). 
Матични број: 07008104 
Шифра делатности: 8424 

ПИБ: 100184116 
 
2. ДОБАВАЉАЧ: " ___________ "  ______________ Ул. ________________ , бр. ____ ,  
кога заступа директор ___________ (у даљем тексту: Добављач) 
Матични број: __________________  
Шифра делатности: _______________  
ПИБ:  __________________________  
 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) ___________________________________________________________________________  

б) ______________________________________________________________________________ 

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са подизвођачима прецртати „ са 
понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 

          Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 
број 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу 
јавних набавки,  интернет страници Наручиоца и Порталу службеног гласила Р. Србије, спровео 
отворни поступак са закључењем оквирног споразума јавне набавке радова: Радови на формирању 
просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20 
(попуњава Наручилац); 
- да је Добављач дана __.__.2020. године, доставио понуду број _____________, која у потпуности 
испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора (попуњава 
Наручилац); 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача _______ од 
___.___.2020. године и Одлуке о закључењу оквирног споразума број______________ од ___.____. 2020. 
године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац); 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 1. 

   Предмет овог Уговора је набавка радова: Радови на формирању просторије за обављање 
разговора и препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20, за потребе Наручиоца.  

 
Члан 2. 

Укупна  вредност радова из члана 1. овог Уговора по понуди Добављача износи 
_____________динара без ПДВ-а (попуњава понуђач). 

Укупна  вредност услуге из члана 1. овог Уговора по понуди Добављача износи 
_____________динара са ПДВ-ом (попуњава понуђач). 
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Укупна вредност Уговора, односно максимални износ плаћања по основу истог је у висини 
процењене вредности набавке и износи ______________динара без ПДВ-а, односно 
______________динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац). 
            

                                                                     Члан 3. 
 Добављач је дужан да изведе предметне радове, у свему према конкурсној документацији и 
техничкој спецификацији јавне набавке, JН број 92/20, коју је спровео Наручилац. 

 
 

Члан 4. 
Укупно уговорена цена из члана 2. овог уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. __________, и то на рачун Добављача број 
____________________ код ________________ банке (попуњава понуђач). 

 Наручилац се обавезује да ће плаћања вршити у року до 45 дана по испостављеним и 
обострано овереним ситуацијама/рачунима, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 
68/15 и 113/17). 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 5. 

  Добављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и 
чија вредност прелази 10.000.000,00 динара, преда наручиоцу: 

-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално 
плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног уговора. 
            Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи 
најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 

           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза 
на додату вредност.  

 
Добављач је дужан да за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 

динара, преда Наручиоцу: 
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 

извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана закључења 
појединачног уговора. 

           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
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 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 

           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог пореза 
на додату вредност.  

 
РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 
Члан 6. 

            Динамика и рок извођења радова: Према потреби и захтеву Наручиоца, у року који не може бити 
дужи од _______дана од дана увођења у посао, а све назначено у грађевинском дневнику (попуњава 
понуђач). 

      Рок извођења радова представља битан елеменат Уговора. 
Место извођења радова: Објекти наручиоца на територији Републике Србије. 

             
ГАРАНЦИЈА 

 
Члан 7. 

 За изведене радове Добављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од _________ године 
од дана пријема изведених радова (попуњава понуђач). 
 За уграђену опрему Добављач даје гаранцију у року који не може бити краћи од _______ године 
од дана пријема уграђене опреме (попуњава понуђач). 
 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет радова из члана 1. овог уговора и обавезује 

се да ће изведени радови у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен. 
Квантитативни и квалитативни пријем радова врше записнички представници уговорних страна.  
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора исте отклонити у 

року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 
обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач 
је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изведе радове на 
којима је утврђен недостатак. 
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ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА 

 
Члан 9. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности 
овог уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 
10% уговорене вредности овог Уговора. 

 
Члан 10. 

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 
достигао износ од 10% уговорене вредности овог уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених 
обавеза, Наручилац може раскинути овај уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно 
уговорене вредности овог уговора. 

 
КОМУНИКАЦИЈА 

 
Члaн 11. 

          Целокупна  комуникација уговорних страна у вези са применом одредби овог уговора вршиће се 
преко контакт особа, у писаној форми и то електронском поштом, факсом или редовном поштом. 
 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана 
обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима 
телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене 
одредби овог уговора.  
  Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној 
промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса. 

 
ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 
Члан 12. 

            Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким 
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин 
бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 13. 
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица 
која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 
информацијама у циљу извршења Уговора.       

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 
било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су 
у вези са овим Уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора. 
 

ВИША СИЛА 
 

Члан 14. 
 Уколико после закључења Уговора наступе околности „више силе“ које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се 
продужити за време трајања „више силе“.  
 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене 
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вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 
 

Члан 15. 
       Измене и допуне уговора је могуће вршити у складу са позитивним законским прописима.  
        Евентуалне измене Уговора врше се на основу образложеног захтева лица која су задужена за 
праћење реализације уговора од стране Наручиоца, у складу са позитивним законским прописима, након 
чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.  
        Наведену одредбу Наручилац може, применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би 
непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних набавки.  
        Уколико се стекну услови за измену основног Уговора у складу са позитивним законским прописима, 
Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Члан 16. 

 Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора уговорне стране ће решавати 
споразумно.  
           Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 
Уговора или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА 
 

Члан 17. 
Саставни делови Уговора су: 
1.  Образац понуде Добављача из поглавља VI број ________од ________2020. године, 
2.  Техничка спецификација из поглавља III конкурсне документације. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

 
   Члан 18. 

  Наручилац има право на једнострани раскид Уговора при чему отказни рок не може бити краћи 
од 30 дана од дана достављања Добављачу писаног обавештења о раскиду Уговора. 
 Даном пријема обавештења о раскиду овог Уговора доспевају уговорне обавезе које се односе на 
уговорну казну, као и друге последице у складу са законом. 
            Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са 
извршењем дуже од 30 дана од уговореног рока. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико је код извршених услуга 
откривен недостатак, а није извршио нове услуге одговарајућег квалитета, или замена услуге на којима је 
утврђен недостатак, новим услугама без недостатака начин предвиђен чланом 8. овог уговора.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи на период до годину дана од дана 

потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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Члан 20. 
  На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односим и други позитивни прописи. 

 
Члан 21. 

              Евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно.  
              Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 
уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 22. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка Уговора 
         
 
       
         За ДОБАВЉАЧА                                 За НАРУЧИОЦА  
         Д И Р Е К Т О Р                                                                    ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                               начелник Сектора 
__________________________                                 ____________________________________       
                                                                     Жељко Веселиновић 
 
Учесник у заједничкој понуди 
____________________________    
               
           Подизвођач 
_____________________________ 
 
 
 
 

Напомене: 
 Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују  сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
модел уговора.  
 Модел уговора је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример.Модел уговора ће бити 
модификован у складу са прихваћеном понудом.  
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VIII-2 МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ 
(овај образац користи се у изузетном случају када се у току  реализације уговора јави 

потреба Наручиоца за сродним радовима који нису наведени у обрасцу спецификације 
предметне конкурсне докуметнације - ЈН 92/20) 

 
 

закључен у______________( попуњава Наручилац), дана  __.__.____. године, између: 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Београд, Кнеза Милоша 101-103 
које заступа: начелник Одељења за_________________ 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
       
ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:    
___________________________________                   рачун: ____________________________ 
адреса: _____________________________                  матични број: ______________________                  
кога заступа :  ______________, директор         порески број (ПИБ): __________________                                            
ПДВ број: ___________________________ 
(у даљем тексту: Добављач)                                                
                
                                        

На основу оквирног споразума број _________/___ од __.__.2020. године, након спроведеног 
отвореног поступка јавне набавке радова: Радови на формирању просторије за обављање разговора и 
препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20, донета је Одлука о закључењу оквирног 
споразума број______/__ од __.__.____. године.  

С обзиром да се у току  реализације уговора јавила  потреба Наручиоца за сродним радовима који 
нису наведени у обрасцу спецификације, Наручилац издаје Наруџбеницу Добављачу који је понудио 
најнижу цену. 

Обавештавамо Вас да је прихваћена Ваша понуда број __________ од ___________године за 
набавку радова - Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у 
полицијским станицама, ЈН број 92/20, под следећим условима: 
 
Укупна вредност без ПДВ-а:  ____________ динара 
ПДВ: ____________ динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: _______ динара 
 

1. Начин плаћања: Плаћање се врши у року до 45 по испостављеним и обострано овереним 
ситуацијама/рачунима, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 
2. Рок извођења радова:_____дана од дана увођења у посао; 
3  Место извођења: Објекти наручиоца на територији Републике Србије; 
4. Гарантни рок на изведене радове: ________ године од дана пријема изведених радова (Гарантни 
рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године) (попуњава понуђач); 
5. Гарантни рок на уграђену опрему: ________ године од дана пријема уграђене опреме (Гарантни 
рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 године (попуњава понуђач); 
6. Лице за контакт Корисника:_____________, тел ____________ (попуњава Корисник). 
7. Лице за контакт Добављача:_____________, тел ____________ (попуњава Корисник). 
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8. Наруџбеницу креирао: _________________, тел ____________ (попуњава Корисник).  
9. Резервни критеријум: ___________________, тел, ____________(попуњава Корисник). 
 
 
 
 
ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                       
 
_________________________________                           _______________________ 
 
 
Напомена: Добављач је дужан да уз понуду достави модел наруџбеница потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача.  
      
 
 
Место и датум                                             Понуђач    
_______________, ___. ___._____. године                                 ____________________________ 

                              (потпис овлашћеног лица) 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 Приликом припремања понуде у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за 
набавку радова - Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у 
полицијским станицама, ЈН број 92/20, за потребе Министарства унутрашњих послова, као понуђач: 
 
____________________________________________________ имао сам следеће трошкове : 
 

Врста трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

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. Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 
 
Место и датум                                      Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                              ____________________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

84 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

           У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС" број 86/15), као понуђач: ___________________________________________________ , из 
_________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ 

 
 

Овиме потврђујем да сам понуду у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за 
набавку радова - Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у 
полицијским станицама, ЈН број 92/20, као понуђач, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
Место и датум                             Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                   ____________________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомене: 
- 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 заштит 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. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као понуђач:___________________________, 
из_____________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

 
                                                                      И   З   Ј   А   В   У  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 Овиме потврђујем да у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку  радова 
- Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским 
станицама, ЈН број 92/20, као понуђач  поштујем 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. 
 
  
 

 
Место и датум                                         Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                            ____________________________ 

                (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача. 
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XII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ 
 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊАА 

 
За отврени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку радова - Радови на 

формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, 

ЈН број 92/20, дајем следећу 

 

                                                          ИЗЈАВУ 

______________________________ (назив понуђача),  

Да ћу у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од седам 
дана од дана потписивања оквирног споразума, доставити наручиоцу: 
           Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
  Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 
30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног 
споразума за три године без обрачунатог пореза на додату вредност. 
    Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим оквирним 
споразумом. 

Да ћу за закључене појединачне уговоре чија је вредност 10.000.000,00 динара и преко 
10.000.000.00 динара, доставити наручиоцу: 

-Оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла и 
евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачног 
уговора. 
 Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да 
важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза. 

Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 

приговора. 
Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 

уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 
           Меница за отклањање кварова у гарантном року, мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже 
од дана истека гарантног рока. 
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 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се 
у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог 
пореза на додату вредност.  

Да ћу за закључене појединачне уговоре чија вредност не прелази 10.000.000.00 динара, 
доставити наручиоцу: 

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана 
закључења појединачног уговора. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 

и  

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
отклањање кварова у гарантном року, најкасније у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора. 
           Меница за отклањање кварова у гарантном року  мора да важи  најмање 30 (тридесет) дана дуже 
од дана истека гарантног рока. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року утврђује се 
у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без обрачунатог 
пореза на додату вредност.  

 
 
Место и датум                                         Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                                  ____________________________ 

                                                     (потпис овлашћеног лица) 
 
 
НАПОМЕНЕ: 

 1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке 
понуде потребно је да сваки од њих потпише ову изјаву уколико споразумом није дефинисано који 
понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
 2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да 
потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 3. Изјаву потписати. Није дозвољено мењати/условљавати наводеиз изјаве. У супротном, 
понуда је неприхватљa. 
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XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским 
станицама, ЈН број 92/20 

Ред.бр. НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР) 
РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ  

СИТУАЦИЈЕ / РАЧУНА 
 (без ПДВ-а) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 У К У П Н О :  

 
НАПОМЕНА: 
Наручилац задржава право да радове који нису предметни издвоји из достављених спецификација и за 
њихову  вредност умањи укупну вредност напред исказане референц листе за предметну набавку. 
Наручилац задржава право провере уписаних података и достављених докумената. 

 

 
Место и датум                        Потпис овлашћеног лица              
    
_______________, ___. ___. 2020. године                               ____________________________ 
      
 
 
 


