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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Завод за здравствену заштиту радника  
Министарства унутрашњих послова 
Београд, Дурмиторска 9 
Интернет презентација: www.zzzzmup.rs  
Електронска пошта: info@zzzzmup.rs  
Број протокола 615-3 
Број ЈНМВ 01-19 
Датум: 09.05.2019. 
 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Конкурсна документација  
у поступку јавне набавке мале вредности 01-19; 
 

Konkursna dokumentacija sadržri 23 strane. 
 

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавне 
набавке мале вредности (,,Сл.гласник РС“, број 29/2013, 104/2013 и 68/2015). 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1) Подаци о наручиоцу:   
 
 
 

Назив наручиоца  Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова 

Адреса  Дурмиторска бр. 9, Београд 
ПИБ  100182356 
Матични број  07078978 
Интернет страница  www.zzzzmup.rs  

 
 
2) Врста поступка јавне набавке  
 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  , у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца www.zzzzmup.rs 
 
3) Предмет јавне набавке  
 

Предмет јавне набавке редни број ЈНМВ 01-19 су услуге обезбеђења – физичко техничка 
заштита објеката, имовине и лица у пословним просторијама Завода за здравствену 
заштиту радника Министарства унутрашњих послова;  
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назив и ознака из општег речника набавке: услуге обезбеђења - 79710000   
 
4) Циљ поступка  
 

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци.  
 
5) Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.  
 
6) Контакт  
 
Лице за контакт: Игор Јовичић, Службеник за јавне  набавке 
e-mail адреса: ijovicic@zzzzmup.rs 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
 
1) Предмет јавне набавке  
 

Предмет  јавне набавке редни број ЈНМВ 01-19  су услуге обезбеђења – физичко 
техничка заштита објеката, имовине и лица у пословним просторијама Завода за 
здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, ул. 
Дурмиторска бр. 9;  
назив и ознака из општег речника набавке: услуге обезбеђења - 79710000  
Детаљна спецификација услуга дефинисана је у прилогу  
 
 
2) Партије  
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 
 
1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  
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Право на учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности има Понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  дефинисане чл. 75. 
Закона, и то:  
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
 
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;  
 
 
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;  
 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити житвотне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 
1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона  
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатнe 
условe за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, који се односе на 
пословни, технички и кадровски капацитет:  
 
1) Пословни капацитет -  

Право учешћа има понуђач:  
- ако у протеклих шест (6) месеци, од дана објављивања позива за достављање понуда 
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних 
банака за обављање платног промета, дуже од 5 дана;  
- који има, односно у свом пословању примењује следећи стандард: 
  
SRPS A.L2.002:2008 (физичка заштита) 
 
2) Технички капацитет –  

Право учешћа има понуђач:  
- Који располаже сопственим оперативни центром са радним временом од 00 сати до 24 
сата из којег се врши координација са запосленим извршиоцима услуга код Наручиоца.  
- Који поседује службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима.  
 
3) Кадровски капацитет –  

Право учешћа има понуђач:  
-Ако у радном односу има најмање 6 запослених радника који раде на пословима физичко-
техничког обезбеђења, са минимум 6 месеци радног искуства на пословима физичко техничког 
обезбеђења и противпожарне заштите, који имају положен стручни испит заштите од пожара и 
који су прошли обуку из пружања прве помоћи. 
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Изабрани понуђач је обавезан да достави Наручиоцу доказ да је понуђач лиценциран за обављање 
послова физичко техничке заштите лица  и имовине, (лиценца за Понуђача), као и лиценце за лица 
која раде на пословима физичко-техничке заштите лица и имовине издату од МУП-а, у складу са 
одредбама  Закона о приватном обезбеђењу(„Сл.гласник РС“бр.104/13 и 42/15) 
 
1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  
 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона..  
 
1.4. Услови које мора да испуни свако од понуђача из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона,  а додатне услове из члана 
76. Закона, испуњавају заједно. 
 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 
 
 

1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
мале вредности, Понуђач доказује достављањем следећих доказа:  
 
1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона,  

- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда;  
 
1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона,  

 - Доказ: Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда (које обухвата и податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег 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. Уколико 
уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која 
су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
основног суда доставити и уверење Вишег 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 
и кривично дело примања мита;  
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 
као члан организоване криминалне групе;  
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 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих; Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
 
1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона,  

 - 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;  
 
Услов из члана 75. став 2. Закона,  

- Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве  Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  
 
2) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  
 
1) Документа које је потребно доставити, како би понуђач доказао да испуњава услове по 
питању пословног капацитета:  
1. Потврда НБС о броју дана неликвидности;  
2. Потписан и оверен образац изјаве понуђача да има односно да у свом пословању 
примењује следећи стандард:  
 
SRPS A.L2.002:2008 (физичка заштита) 
 
2) Изјава попуњена, потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да понуђач испуњава услов по питању техничког капацитета, у складу са 
обрасцем из  документације.  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе, наведене у овом одељку, да испуњава услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 3).  
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Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана 
групе достави доказе, наведене у овом одељку, да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 3).  

Додатни услови група понуђача испуњава заједно.  
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова  у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева.  

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

 Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне ргистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре 
 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не мора да приликом подношења понуде достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.  
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

Упутство Понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Завода за 
здравствену заштиту радника министарства унутрашњих послова у погледу садржине 
понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке мале вредности:  
 
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена  

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:  
 

Понуђач подноси понуду 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 кутије 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: Завод за здравствену заштиту радника Министартсва 
унутрашњих послова, ул. Дурмиторска бр. 9, Београд, са назнаком: Понуда за јавну 
набавку мале вредности услуге обезбеђења – физичко техничка заштита објеката, имовине 
и лица у пословним просторијама Завода за здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова, редни број ЈНМВ 01-19 – НЕ ОТВАРАТИ“.  
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Рок за подношење понуда је 17.05.2019. до 11:45 часова.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 

11:45 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана у 12,00 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 наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
3) Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде  
3.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Плаћање извршених услуга ће се вршити једном месечно, за услуге извршене у 
претходном месецу, а на основу пријема рачуна/фактуре.  

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, од дана пријемa рачуна/фактуре .  
Плаћање се врши уплатом на ручун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

3.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета  
Извршилац се обавезује да све уговорене услуге врши квалитетно и одговорно, тако 

да својим радом ни на који начин не наруши процес рада у пословним објектима и не 
оштети имовину Наручиоца, у складу са правилима професије, стандардима и 
нормативима за предметну услугу 
3.3. Захтеви у погледу рока извршења услуга  

Свакодневно и континуирано, зависно од објекта, само у току радног времена 
Наручиоца ноћу  7 дана у недељи и 24 сата дневно суботом и недељом укључујући и 
државне празнике. За период од једне године.  
3.5. Захтеви у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  
4) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност, мора 
бити фиксна до краја реализације уговора.  

Цена радног сата за услуге обезбеђења подразумева ангажовање радне снаге и 
потребних средстава и опреме за реализацију услуге.  

Понуђач у понуди исказује цену радног сата за услуге физичко-техничког 
обезбеђења, са и без обрачунатог пореза на додату вредност, са свим зависним 
трошковима.  

Порез на додату вредност пада на терет наручиоца.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чл. 92. Закона.  
5) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
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Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља 
на располагање.  
6) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 (три) 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 
допуњује конкурсну документацију.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона.  
7) Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда и контрола код Понуђача 
односно његовог подизвођача и допуштене исправке  

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 и 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.  
8) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза Понуђача који се налази на 
списку негативних референци  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године 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 ће 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.  
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  корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

Наручилац ће понуду Понуђача који је на списку негативних референци, који води 
Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке 
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  
9) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује 
уговор  
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Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“  
10) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија понуда, биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, 
ако два или више понуђача имају исту цену и рок плаћања одлучиваће дужа референтна 
листа у задњих две године. 
11) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и гаранције да је 
ималац права интелектуалне својине  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у 
конкурсној документацији).  
12) Накнада за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица  

Одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач. 
 
 
 

                                                                              Завод за здравствену заштиту радника 
       Министарства унутрашњих послова 
                                                                                          Председник комисије 
                                                                                                 Горан Пурић 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуге обезбеђења – физичко техничка заштита објеката, имовине и лица у 
пословним просторијама Завода за здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова,  редни број ЈНМВ 01-19 

 
 
 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
 
Назив понуђача:  

 

 

 

 
  
Адреса понуђача:   

 
Матични број понуђача:  

 

 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

 

 
 
Име особе за контакт:  

 

 
 
Електронска адреса Понуђача (e-mail):  

 

 
 
Телефон:  

 

 
 
Телефакс:  

 

 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора:   
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Понуђач је уписан у регистар 
понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре  

да                                    не  
         ( заокружити )  

  

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

 
А) САМОСТАЛНО 
 

 

Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

 

 
 

 
Адреса:  

 
 
 

 
Матични број:  
 
Порески идентификациони број 
 (ПИБ):  

 
 

 
Име особе за контакт:  

 
 
 

 
Проценат укупне вредности набавке 
 који ће извршити подизвођач:  

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће 
 извршити подизвођач:  

 
 
 
 

 
Понуђач је уписан у регистра  
понуђача који се води код Агенције  
за привредне регистре  

Да                                   
 
Не  
                    
(заокружити )  

 
 

 
2) Назив подизвођача 

 
  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 
 

 
Порески идентификациони број 
 (ПИБ):  

 Име особе за контакт:  
 
 
 

 
Проценат укупне вредности набавке  
који ће извршити подизвођач:  

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће 
 извршити подизвођач:  

 
 
 

 
Понуђач је уписан у регистра  
понуђача који се води код Агенције  
за привредне регистре  

Да                                  
 
Не  
                        
(заокружити )  

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ 

  

 Назив учесника у заједничкој 
понуди:  

 

  

  

 

 

Адреса:   
  
Матични број:   
  
Порески идентификациони број (ПИБ):   
Име особе за контакт:   
Понуђач је уписан у регистра понуђача  
који се води код Агенције за привредне 
 регистре  

 

 

да                            не  
( заокружити )  

 
 
Назив учесника  у заједничкој  
понуди 

  

 

 

 

Адреса:   
Матични број:   
Порески идентификациони број (ПИБ):   
Име особе за контакт:   
Понуђач је уписан у регистра понуђача  
који се води код Агенције за привредне 
 регистре  

 

 

да                             не  
( заокружити )  

   

Назив учесника у заједничкој 
понуди 

 

 

 

 

Адреса:   
Матични број:   
Порески идентификациони број (ПИБ):   
Име особе за контакт:   
Понуђач је уписан у регистра понуђача 
 који се води код Агенције за привредне 
регистре  

  

 

 

да                            не  
( заокружити )  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуге обезбеђења – физичко техничка заштита 
објеката, имовине и лица у пословним просторијама Завода за здравствену заштиту 
радника министарства унутрашњих послова, број набавке ЈНМВ 01-19 
1. Цена радног сата за услуге физичко-техничког обезбеђења, са свим зависним 
трошковима износи ________ динара без пореза на додату вредност.  
2. Рок плаћања: ____ дана од дана службеног пријема рачуна, испостављеног за услуге 
извршене у претходном месецу.  
3. Рок важења понуде: ________ дана (минимум 30 дана).  
Напомена: Плаћање ће бити извршено на основу стварно реализованог броја радних 
сати, у складу са захтевом наручиоца.  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  
група понуђача може да се определида образац понуде потписују и печатима оверавају 
сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
____________________                  ________________             _______________________ 
              (датум)                                            МП                                       ( потпис Понуђача) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 

Понуђач ____________________________________ под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну набавкзу мале вредности-
физичко-техничка заштита  објекта и лица у пословном простору Завода за 
здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова ЈНМВ 01-19 
поднео независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима.      

 
 
 
У Београду, __________год.  
 
 
 
      
         Потпис одговорног лица: 
 

М.П.                              
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуга  - 
физичко-техничка заштита  објекта и лица у пословном простору Завода за здравствену заштиту 
радника Министарства унутрашњих послова ЈНМВ 01-19 испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
и то: 

 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;   

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;   

 

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

 

 

Место:_____________                           Понуђач: 

 

Датум:_____________   М.П.                       ________________ 

              

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке услуга  
- физичко-техничка заштита  објекта и лица у пословном простору Завода за здравствену 
заштиту радника Министарства унутрашњих послова ЈНМВ 01-19 испуњава све услове из чл. 
75. Закона, и то: 

 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;   

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;   

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији).  

 

Место:_____________                Подизвођач: 

Датум:_____________ М.П.          _____________________ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

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

 

У  складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), као заступник понуђача дајем: 

  

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач .......................................................................................................................................  

[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке  

 

................................................................................................................................................. [навести 
редни број и предмет јавне набавке] 

 

партија ........ [навести р.бр. партије]  

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

ДАТУМ     М.П.    ПОНУЂАЧ 

 

         ___________________ 

          ПОТПИС 

 

 



19 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, са седиштем у 

Београду, улица  Дурмиторска бр. 9, матични број: 07078978, ПИБ: 100182356, коју заступа 
директор др Милан Петровић, (у даљем тексту: Наручилац)  
и  
________________________________________________________, са седиштем у 
______________________________ улица __________________________ бр. ____, матични број: 
_______________, ПИБ: ___________________, које заступа 
_________________________________________,  (у даљем тексту: Испоручилац)  
закључују у Београду следећи:  
 

УГОВОР 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно утврђују:  
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге обезбеђења - 
физичко техничка заштита објеката, имовине и лица у пословним просторијама Завода за 
здравствену заштиту радника Министартсва унутрашњих послова - редни број ЈНМВ 01-19, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници 
Наручиоца дана _______2019. године;  
-да је Испоручилац доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем 
__________ дана ____________.2019. године (попуњава наручилац), у даљем тексту: Понуда;  
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели 
уговора Испоручиоцу, под бројем ___________ дана ____________. 2019. године (попуњава 
наручилац).  
Понуда из става 2. овог члана чини саставни део уговора  
 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга обезбеђења – физичко техничке заштите 

објеката, имовине и лица у пословним просторијама Наручиоца, у складу са Понудом коју је 
Извршилац дао Наручиоцу током процедуре јавне набавке мале вредности  из члана 1. став 2. овог 
уговора.  
 

 
Члан 3. 

Уговорне стране сагласно утврђују цену норма сата (шездесет минута) за једног извршиоца 
услуга обезбеђења по овом уговору у износу од _______________ (словима: 
______________________________) динара.  

У цену из става 1. овог члана није урачунат порез на додату вредност који пада на терет 
Наручиоца.  
Цена радног сата услуге обезбеђења обухвата ангажовање радне снаге, потребних средстава и 
опреме за реализацију услуге, као и све друге зависне трошкове.  

Јединствено утврђена цена из става 1. овог члана не зависи од објекта и/или локације, нити 
времена смене, а ни укупног броја извршилаца на пословима обезбеђења.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати у року трајања уговора.  
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Члан 4. 
Извршилац се обавезује да једном месечно доставља Наручиоцу рачун/фактуру за 

извршене услуге у претходном месецу.  
Извршилац се обавезује да уз рачун из став 1. овог члана достави и радну листу са бројем 

радних сати извршених услуга у месецу за који се доставља рачун.  
Наручилац се обавезује да у року од ____ ( ) дана од дана пријема рачуна/фактуре исплати 

цену за извршене услуге за претходни месец у односу на месец у ком се рачун достављен.  
 
 

Члан 5. 
Извршилац услуга се обавезује да услуге обезбеђења у свему извршава у складу и под 

условима из Конкурсне документације и прихваћене Понуде, у складу са позитивним прописима и 
правилима струке и у складу са упутствима Наручиоца.  

Извршилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења овог Уговора, одреди 
лице које ће вршити координацију рада радника обезбеђења и које ће сарађивати са овлашћеним 
лицем Наручиоца, у поступку спровођења овог Уговора.  

Организациони план и распоред броја радника по сменама, које ће Извршилац ангажовати 
на пословима обезбеђења код Наручиоца, утврђује Наручилац, на предлог Извршиоца.  

Извршилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана поступи по налогу Наручиоца за 
измену броја и/или распореда по сменама извршилаца ангажованих на пословима обезбеђења.  
Извршилац се обавезује да у току важења овог Уговора, сваког месеца, до 25-ог у месецу за 
наредни период, достави Наручиоцу распоред рада са именима и презименима извршилаца, који 
ће бити ангажовани на пословима обезбеђења.  

Извршилац се обавезује да без одлагања поступи, а по захтеву Наручиоца изврши замену 
ангажованог радника обезбеђења.  

 Извршилац се обавезује да:  
1. услуге обезбеђења обавља ажурно, стручно и квалитетно, у свему према важећим законским 
прописима, професионалним стандардима струке, као и важећим стандардима квалитета за ту 
врсту услуге и да извршиоци услуга буду наоружани у складу са одредбама Закона о оружју и 
муницији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 20/15) и Закону о приватном обезбеђењу 
(Сл.гл.РС бр. 104/13);  
2. одговара за штету која настане на имовини Наручиоца, а која је проузрокована кривицом 
ангажованог радника Извршиоца, његовом намером или непажњом;  
3. одреди особу која ће бити задужена за сарадњу и комуникацију са Наручиоцем и о томе 
обавести Наручиоца;  
4. обезбеди сву неопходну опрему за пружање предметних услуга и да ће сви запослени 
ангажовани код Наручиоца бити униформисани за време вршења услуге,  
5. ће на дан увођења у посао за сваког извршиоца услуга који ће бити ангажовамн код Наручиоца, 
доставити копије потврде:  


да лице није осуђивано за кривична дела из члана 8. став 1. тачка 2. Закона о оружју и муницији 
Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 20/15);  

уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити подигнута оптужница 
и да се против радника не води кривични поступак за кривична дела за које се гони по службеној 
дужности; лекарско уверење о психофизичкој способности за обављање послова физичко-
техничког обезбеђења уз ношење оружја;  

уверење о завршеној обуци у руковању ватреним оружјем;  
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уверење да радник није прекршајно кажњаван (за прекршај јавног реда и мира за који је 
прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији Републике 
Србије и Закона о јавном реду и миру);  

уверење да се против радника не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за 
који је прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији 
Републике Србије и Закона о јавном реду и миру);  

да ће уколико дође до замене запосленог извршиоца услуга, за новог запосленог доставити 
Наручиоцу копије докумената наведених у тачки 5) овог члана;  
 
 

Члан 6. 
Уговор се закључује на одређено време, за период од 1 (једне) године.  
Уговорне стране су сагласне да Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог 

члана,  с тим што свака од уговорних страна може отказати Уговор писменим путем у року од 30 
дана. 
 
 

Члан 7. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна.  
 
 
 

Члан 8. 
За тумачење уговорних одредби и за све што није изричито регулисано овим Уговором, 

примењиваће се одговарајући правни прописи који регулишу предметну материју на територији 
Републике Србије.  
 
 

Члан 9. 
За решавање свих спорних питања која могу настати из овог Уговора, а које уговорне 

стране не успеју да реше споразумно, надлежан је суд у Београду.  
 
 

Члан 11. 
 
 Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветних примерака од којих свака од 
уговорних страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
 
 
          НАРУЧИЛАЦ:       ПОНУЂАЧ: 
 
______________________                                                     ______________________ 
 

*Ово је оквирни уговор, подложан променама од стране уговорних страана. 
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НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља 
наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, путем поште и телефакса: Завод за здравствену 
заштиту радника МУП-а, 11000 Београд, Дурмиторска број 9, искључиво преко писарнице 
Завода за здравствену заштиту радника МУП-а са назнаком да је реч о захтеву за заштиту 
права, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 
1. конкурсне документације). 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року 
од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до 
застоја рока за подношење понуда 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих 
рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у 
поступку јавне набавке мале вредности  и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 
споразума у складу са чланом 40а. Закона. 
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац 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.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу 
захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац 
захтева може  у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a 
копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од: 
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 
набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

 


