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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-104/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Видео надзор над раскрсницама и ОШ"Иве Лоле Рибара" и ОШ"Вељка Дугошевића" у 

Руми 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-104/18-IV 

Позив број 404-104-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-104-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

Службени гласник РС 

02.08.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-104-9/18-IV 

ДАТУМ 09.08.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 5-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се у делу Додатни услови 

понуђачима прописани чланом 75. ЗЈН и то Тачка 1- Пословни капацитет, страна 25/65. 
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БРИШЕ СЕ: 

 1. Пословни капацитет-располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

• да је понуђач у последње 3 (три) године (2016., 2016. и 2017.) испоручио 

,уградио, пустио у рад систем видео надзора у вредности од најмање 

4.500.000,00 динара без ПДВ-а 

• да је понуђач у последње 3 (три) године (2016., 2016. и 2017.) испоручио 

,уградио, пустио у рад систем видео надзора у вредности од најмање 

4.500.000,00 динара без ПДВ-а 

 

ГЛАСИ: 

1. Пословни капацитет-располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

• да је понуђач у последње 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) испоручио 

,уградио, пустио у рад систем видео надзора у вредности од најмање 

4.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Прилог 16 - МОДЕЛ УГОВОРА, мења се Члан 3, страна 51/65 и то тако што се додају 

ставови како следи: 
 

Извођач радова има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних 

догађаја који се нису могли предвидети и то мере државних органа, временских услова који 

немају карактер ванредних догађаја, а који онемогућавају извођење радова која је предмет овог 

уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза 

(задоцњења у увођење у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавеза из уговора, и 

то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла 

проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује 

Наручилац). 

Уколико је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих радова из предмера у 

одређеним временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања 

услова за наставак извођења радова. Стручни надзор констатује наступање ових услова у 

грађевинском дневнику. 

Уколико наступе наведене околности Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у 

року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за 

продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном 

захтеву донесе одлуку у року од 5 дана од пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен 

када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора. 

 

У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО ИЗМЕЊЕН: 

 

• ПРИЛОГ 5- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

• ПРИЛОГ 16-МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 
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Прилог 5 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то:  

 

( у складу са чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15))  

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75.став 1. тачка 1.) 

Доказ:  

• Правно лице: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из 

регистра надлежног привредног суда (установе). 

• Предузетник: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре;  

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11 

 

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 (члан 75.став1. тачка 2.) 

Доказ:  

• Правно лице: - Извод из казнене евиденције:  

1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног и 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;  

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 
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пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

• Предузетник и физичко лице - Извод из казнене евиденције-уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а.  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75.став1. тачка 4.) 

Доказ:  

• Правно лице:уверење пореске управе Министарства финансија и привреде(порези 

и доприноси) И уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)-не 

старије од два месеца пре отварања понуда. 

• Предузетник:уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде(порези 

и доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)- не 

старије од два месеца пре отварања понуда. 

• Физичко лице: уверење Пореске управе Министартства финансије и 

привреде(порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални 

јавни приходи) –не старије од два месеца пре отварања понуда. 

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11 

 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. 

тачка 5.) 

 

Доказ: Важећа Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника издата од стране Министарства унутрашњих послова 

 

6. 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 животне средине као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2. )  

Доказ: ИЗЈАВА-САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.12. 

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то:  
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1. Пословни капацитет-располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

• да је понуђач у последње 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) испоручио 

,уградио, пустио у рад систем видео надзора у вредности од најмање 

4.500.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Доказ: 

• Референтна листа (Прилог бр. 13)  

• Потврде наручилаца за добра која су наведени у референтној листи (Прилог бр. 14) 

Доказ: 

• Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну наплату, Одсек за 

пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а  

 

 

3.Кадровски капацитет-Да понуђач пре подношења понуде има на одређено или на 

неодређено време или по другим основама радног ангажовања једног запосленог са средњим 

образовањем техничке струке и са лиценцом која се издаје физичком лицу, односно са 

Лиценцом за вршење монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке 

корисника. 

 

Доказ: М образац, уговор (о раду, делу, привремено повременим пословима) и копију 

важеће лиценце за вршење монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите 

и обуке корисника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Финансијски капацитет- Да понуђач у периоду од шест месеци, пре објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 
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Прилог 16 

 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

Видео надзор над раскрсницама и ОШ"Иве Лоле Рибара" и 

ОШ"Вељка Дугошевића" у Вогњу 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-104/18-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2018.година 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан 

Љубишић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

 

и   

 

________________________________________________, Улица ___________________ број 

___, ПИБ:_____________, Матични број: ___________, Шифра делатности: _____ Текући 

рачун број: _______________________  ( у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) кога заступа 

директор ___________________________________   у следећем: 

 

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

__________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2018. године. 

                                         УГОВОР 

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 31.07.2018. године, под бројем 404-104-4/18-IV донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-104/18-IV 

- да је Извршилац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2018. године доставио 

Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини 

његов саставни део.  

- да Понуда Извршиоцау потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  
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- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извршиоца као најповољнију 

Понуду 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка добара са радовима- Видео надзор ОШ"Иво Лоле Рибар" у Руми 

у улици Главна 280, на КП 5765 КО Рума, видео надзор ОШ"Вељко Дугошевић" у улици 

Румска 6. у Водњу на КП 78 и 79 КО Вогањ и видео надзор раскрснице улица Орловићеве, 

15.маја и 15.августа у Руми на КП 7228,7226, 7261 КО Рума а у свему према понуди 

Извршиоца број ______ од _______ 2018. године и обрасцу структуре понуђене цене, који се 

налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи_____________________________ динара 

без обрачунатог ПДВ-а, износа ПДВ је ______________________________динара, 

односно_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. Цена предметног 

добра је фиксна и подразумева цену предмета набавке, цену испоруке и осигурања опреме до 

градилишта и на градилишту, монтаже, инсталације, припремно-завршне радове, пуштање у 

рад и доказивање захтеваних  параметара, обуку корисника и све друге зависне трошкове 

набавке.  

 

Члан 3. 

 

Извршилац се обавезује да предметно добро испоручи у складу са техничким описом и 

карактеристикама наведеним у спецификацији, монтира и пусти у рад у дефинисаном 

временском року од _____дана (максимално 60 дана) од дана потписивања уговора. 

 

Извршилац има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних догађаја 

који се нису могли предвидети и то мере државних органа, временских услова који немају 

карактер ванредних догађаја, а који онемогућавају извођење радова која је предмет овог 

уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза 

(задоцњења у увођење у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавеза из уговора, и 

то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла 

проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује 

Наручилац). 

Уколико је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих радова из предмера у 

одређеним временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања 

услова за наставак извођења радова. Стручни надзор констатује наступање ових услова у 

грађевинском дневнику. 

Уколико наступе наведене околности Извршилац их одмах уписује у грађевински дневник, а у 

року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за 

продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном 

захтеву донесе одлуку у року од 5 дана од пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен 

када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора. 
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Члан 4. 

 

Гарантни рок за опрему и радове је_____(минимум 36 месеци), рачунајући од дана 

примопредаје. У гарантном року Извршилац је дужан да на свој терет отклони све недостатке 

који су настали услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета 

опреме и материјала.  

Уколико Извршилац не отклони недостатке, Наручилац има права да активира меницу за 

отклањање недостатака у гарантном року.  

Извршилац није одговоран за кварове који проистекну из нестручног руковања уређајима и 

инсталацијама уколико се истима руковало противно иструкцијама Извршиоца. 

Члан 5. 

 

Плаћање испоручених и монтираних добара који су предмет ове набавке врши се по 

испостављеној фактури и Записнику о примопредаји и пуштању у рад, у року од најдуже 45 

(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре оверене од стране представника 

Наручиоца задуженог за контролу и Записника о примопредаји и пуштању у рад. 

Члан 6. 

Извршилац је  дужан да: 

Изведе радове према понуди, а у складу са прописима, стандардима и техничким 

нормативима који важе за те радове, 

Да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време извођења радова која настане како 

према лицима тако и према објектима, 

Организује рад на месту извођења радова тако да обезбеди несметано одвијање саобраћаја и 

заштиту околине, 

Обезбеђује сигурност објеката и лица на месту извођења радова као и суседних објеката и 

саобраћајница, 

Члан 7. 

Наручилац је у обавези да обезбеди стручни надзор над извођењем радова као и Решење о 

одборењу за извођење радова на основу члану 145. Закона о планирању и изградњи 

(Сл.Гласник РС бр.72/2009,81/2009,-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2001 , 121/2012, 42/2013-

одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

Члан 8. 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Извођач радова је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
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овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а 

са роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Инвеститор ће уновчити 

меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Бланко сопствена меница за 

отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-a. Рок важења мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Инвеститор ће 

уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року  

 

Члан 9 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 10 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом реализације обавеза 

утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође, надлежан је 

Привредни суд у Сремској Митровици.  

Члан 11 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 2 

(два) примерка за своје потребе. 

 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр. 7 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2018. године  

Прилог бр. 3 - Спецификација добара  

Прилог бр. 8 - Структура цене добара 
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Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


