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На основу члана 27. став 1. тачка 3. ЗЈН Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр. 91/2019) и члана 90. и 91. Правилника о ближем  уређењу поступка јавне набавке 

Центра за социјални рад ``Дунав``, Одлуке  о  спровођењу  поступка набавке  број 

40401-51/2022  од 18.02.2022. године,  припремљена је  конкурсна  документација за 

предметни поступак набавке на коју се закон не примењује,  

  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за набавку друштвених и других посебних услуга  

на коју се Закон о јавним набавкама  непримењује 

 УСЛУГА  ОБЕЗБЕЂЕЊА 
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*

* 
II Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и 

опис услуга начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранција, квалитет, рок и, место извршења услуге 

     4 

III Образац изјаве о испуњавању услова понуђача  
из члана 111. ЗЈН 

7 

IIIa Образац изјаве о испуњавању услова пoдизвођача  
из члана 111. ЗЈН 

 

IV Образац изјаве о испуњавању услова за подизвођаче из 
члана 115. ЗЈН 

         9 

V Услови за учешће у поступку набавке из чл. 111. ЗЈН         10 

VI Упутство како се доказује испуњеност услова         12 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду         15 

VIII Образац понуде          21 

IX Модел уговора          26 

X Образац изјаве о испуњавању  услова  
капацитет 

         33 
         

 

Конкурсна документација има укупно  33  странице. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

1. Назив, адреса и интернет старница Наручиоца: 
Назив Наручиоца Центар за социјални рад ``Дунав``  

Инђија, војводе Степе 42  

ПИБ: 101438426 

МБ: 08150524  

Интернет страница Наручиоца:  wwwcsrdunav.org.rs  

 

2. Врста поступка набавке: набавка се спроводи у поступку набавке на коју се Закон не 

примењује у складу са чл.27, став 1, тачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,  

бр. 91/2019) 
 

3. Предмет  набавке  је услуга – Набавка друштвених и других посебних услуга на коју 

се Закон не примењује - Услуга обезбеђења.  CPV ознака: 79710000 – услуге обезбеђења. 

Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора о набавци. Наручилац поседује 

израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и да захтеви из  

ове набавке су у складу са истим. 

 

Процењена вредност набвке износи 1.050.000,00 динара без ПДВ-а.  

4.  Достављање понуда и рок за подношење понуда: Понуде се подносе непосредно 

(лично) или путем поште, на адресу наручиоца: Центар за социјални рад ``Дунав`` 

Инђија, Војводе Степе 42, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда 

за набавку услуга -Услуга обезбеђења - НЕ ОТВАРАТИ.  На полеђини коверте мора 

стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.   

Рок  за  подношење  понуда  је  8 дана  од  дана  слања  позива  за подношење  понуда  

на  адресе привредних субјеката,  односно  до 01.03.2022.  године  до 11:00 часова. 

5. Отварање понуда  ће  се  обавити  јавно,  по  истеку  рока  за  подношење  понуда,  

дана 01.03.2022.  године у 12:00 часова, у просторијама зграде Центра за социјални рад 

``Дунав`` Инђија, у присуству овлашћених представника Понуђача. Присутни 

представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији 

наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

6.  Рок за доношење одлуке о додели уговора:  Одлука о додели уговора биће донета у 

оквирном року од  10  (десет) дана од дана отварања понуда.  

 

7. Лица за контакт у вези припреме понуде су Милијана Дражић, Гордана Мишковић, 

e-mail: csrdunav@neobee.net. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуда, и то путем горе наведеног мејла. Сва питања и 

захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени.  

 Приликом  израде  понуде  молимо  да  предметну  конкурсну  документацију  детаљно 

проучите и у свему поступите у складу са њом.  
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 
1.   Предмет  набавке:  Услуге  обезбеђења  објекта Центра за социјални рад ``Дунав``  

у Инђији. 
2.   Врста, количина и опис услуга:  Пружање услуга обезбеђења објекта у Инђији. 

За пружање предметних услуга потребно је ангажовати  обучене раднике за 
пружање услуге обезбеђења. 

3.    Место извршења услуге: Место  услуге је објекат Наручиоца, на адреси: 

Инђија, Војводе Степе 42. 

4.   Рок за пружање услуга: Рок пружања услуга је 365 дана од дана закључења 

уговора. 

 

       Фонд радних сати и радно време вршења услуге:  Фонд  радних сати на 

годишњем нивоу је оквиран и служи искључиво за оцену понуда,  док ће се стваран 

број радних сати реализовати у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, 

према цени радног часа  из Понуде понуђача,  а највише до висине укупне уговорене 

вредности.  

Опис посла: Услуга физичко-техничког обезбеђења  обухвата следеће послове, 

услове и начин њиховог обављања: 

1. чување  и  физичку  заштиту  имовине  у  објекту  Наручиоца, запослених у 

њему и посетилаца од свих врста противправног угрожавања њихове безбедности; 

2. контролу кретања физичких лица кроз службене улазе; 

3. редовне превентивне  обиласке објеката, просторија,  дворишта и Комплекса 

Наручиоца у целини, посебно адекватну спољну и унутрашњу контролу делова 

објеката, појединих уређаја и инсталација од приоритетног значаја за 

превентивно-техничку заштиту и безбедност, и то у временским интервалима који 

омогућавају благовремено уочавање свих појава и недостатака који угрожавају  

безбедност  и  хитну  интервенцију  на  њиховом отклањању и спречавању 

штетних последица по људе и имовину; 

Ред. 

број 

 

 

 

 

Назив услуге 

 

 

 

 

Број извршилаца 

 

 

Оквирни фонд радних 

сати на годишњем нивоу 

 

 

 

1.  

Услуга обезбеђења зграде и 
запослених, 365 календарских 
дана, у Центру за социјални 

рад ``Дунав`` у Инђији, 8 сати 
дневно, од 7-15 часова, радним 

данима 

1 2096h 
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4. вођење  евиденције  о  свим  уоченим  појавама  и околностима  од значаја за 

безбедност објекта Наручиоца, као и уредно и благовремено обавeштавање 

надлежних лица Наручиоца  о њима; 

5. вођење евиденције долазака у објекат Наручиоца  запослених и спољних 

сарадника наручиоца ван утврђеног распореда редовног радног времена; 

6. принудно спречавање  уласка, односно удаљење из објеката  Наручиоца у 

целини свих лица која на било који начин угрожавају безбедност или 

испољавају непоштовање прописаног кућног реда, ако претходне мере упозорења 

на обавезу поштовања кућног реда нису дале резултате; 

7. Да привремено задрже лице које затекну у вршењу кривичног дела и тежих 

прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције 

8. пријављивање     тежих     облика     угрожавања     безбедности     и непоштовања 

прописаног кућног реда надлежним службама Министарства унутрашњих послова   

ради интервенције   против физичких лица која то чине; 

9. предузимање  мера  заштите  од  пожара  на  санирању  почетног пожара, по 

потреби алармирање надлежне ватрогасне јединице и реализацију других 

потребних мера ради отклањања последица пожара, а у складу са утврђеним 

Правилима заштите од пожара Наручиоца,   Планом  евакуације  и  упутствима   

за  поступање  у случају пожара; поштовање прописаног кућног реда  

Наручиоца од стране запослених код Извршиоца; 

10. забрану  извршиоцима  послова  физичког  обезбеђења  за  време рада спавања, 
гледања телевизијског програма, неовлашћеног коришћења  информатичке,  
телекомуникационе  и друге опреме и службеног   инвентара   Наручиоца,   
конзумирања   алкохола   или других опијата, примања приватних посета, 
самоиницијативног напуштања послова и удаљавања са места на коме се у објекту 
Наручиоца  врше  послови  физичког  обезбеђења,  као    и  сваког другог 
неовлашћеног или неоправданог чињења или нечињења којима се угрожава 
утврђени режим безбедности у објекту Наручиоца: 

11. вршење    службених    дужности    и    овлашћења,    однос    према запосленима 

код Наручиоца, странкама, корисницима услуга Наручиоца и другим 

посетиоцима, понашање и изглед извршилаца послова физичког обезбеђења у 

објекту Наручиоца који су примерени природи архивске делатности и у складу 

са утврђеним редовним и програмским циљевима, задацима и активностима 

Наручиоца, утврђеним правилима и стандардима за обављање послова 

обезбеђења; 

12. испуњавање   општих   и   посебних   услова   за   рад   од   стране извршиоца 

послова   обезбеђења, који су прописани позитивним прописима за ову врсту 

послова и радних задатака, као и њихову здравствену и психо-физичку 

способност  за обављање послова физичког обезбеђења; 

13. адекватну  оспособљеност  извршиоца  послова  обезебеђења  за предузимање 

мера заштите од пожара и гашење почетног пожара, која се доказује одговарјућим 

уверењем о положеном испиту у овој области  за  сваког  извршиоца  ових  

послова  у  објекту Наручиоца; 

14. замену запосленог извршиоца послова физичког  обезбеђења уколико је 

Наручилац незадовољан његовим радом; 
15. организовање и ангажовање од стране Извршиоца  контролне службе 24 часа 

непрекидно, а која је примерена природи делатности Наручиоца и 
специфичностима објекта Наручиоца који се обезбеђује; 
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16. oстале послове, обавезе, мере, активности и правила понашања у овој области у 

складу са важећим прописима и општим актима Наручиоца,   као   и   налозима   

овлашћених   лица   Наручиоца   и преузетим уговорним обавезамa. 

 

 

 
             Место: _____________________   
 
           Датум: _____________________                                                  Понуђач 

 

 
                    ____________________ 

                   Потпис овлашћеног лица 
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III ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 111. ЗЈН-а  

 

У складу са чланом 111. став 1. тачке 1.-5. ЗЈН , под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу 

  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у поступку 

набавке друштвене и друге посебне услуге – услуга обезбеђења,  испуњава све 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. став 1., тачке 1.-5. 

ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

набавку: 
 
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако 

правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке 

(чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање 

или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 

одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, 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. 111. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3. Да привредни субјект,  у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 

укључујући колективне уговоре , а нарочито обавезу исплате уговорене зараде  или других 

обавезних исплата; 

 

4. Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим 

мерама; (чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

5. Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак наручивања 

наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке 

које се тичу искључења привредног субјект, избора привредног субјекта или доделе уговора (чл. 

111. ст. 1. тач. 5) Закона). 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

           Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                                _______________________ 
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III- а  ИЗЈАВA  ПОДИЗВОЂАЧА О  ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

 
 

У   складу   са   чланoм   111. став 1. тачке 1-5,   под   пуном   материјалном   и   кривичном 

одговорношћу,  као заступник подизвођача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 

 
____________________________________(навести назив подизвођача) у поступку набавке 

друштвене и друге посебне услуге – Услуга обезбеђења,  испуњава све критеријуме за 

квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. став 1., тачке 1-5 ЗЈН-а, односно 

критеријуме дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку: 

 

1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако 

правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке 

(чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или 

да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање 

плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казнеон 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. 111. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3.Да привредни субјект, у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и 

радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде  или 

других обавезних исплата; 

 

4. Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 

(чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

5. Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак наручивања 

наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које 

се тичу искључења привредног субјект, избора привредног субјекта или доделе уговора (чл. 111. ст. 

1. тач. 5) Закона). 
                                                                                   

  ПОДИЗВОЂАЧ   
 

___________________________ 
Место и датум:    
   
----------------------------------- 

 

Напомена: Образац се доставља само у случају када понуђач подноси понуду са 

подизвођачем. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног  лица подизвођача.
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IV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 111. ЗЈН-а У 

ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  

 

У складу са чланом 115. став 1., под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу 

 

 

  

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у поступку 

набавке  друштвених и других посебних услуга – Услуга обезбеђења,  испуњава све 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 115. став 1. ЗЈН-а, 

односно критеријуме дефинисане конкурсном документацијом за предметну  набавку: 

 

Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води 

у земљи у којој привредни субјекат има седиште (чл. 115. ст. 1.Закона); 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

 

 

Место и датум:                                                                                              ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                                _______________________ 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 111., 114. и 

115. ЗАКОНА 
 

 

 1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који 

испуњава  основне  услове  за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 111. Закона, и 

то: 

 
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од 

дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако 

правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке 

(чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 

прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 

казнеон 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. 111. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3.Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 

уговорене зараде  или других обавезних исплата,  укључујући и обавезе у складу са 

одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8 овог Закона  (чл. 111. ст. 

1. тач. 3) Закона); 

 

4.Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим 

мерама; (чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак наручивања 

наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност 

у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјект, избора привредног субјекта или доделе 

уговора (чл. 111. ст. 1. тач. 5) Закона). 

         ДОКАЗ  О ИСПУЊАВАЊУ ОСНОВНИХ УСЛОВА:  потписан  Образац Изјаве 

понуђача који се налази у оквиру конкурсне документације (Одељак III) 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити   

критеријуми за избор привредног субјекта у поступку набавке,  дефинисане чл. 114. 

Закона, и то:  

 

Дозвола за обављање професионалне  делатности:  

Да има важећу Лиценцу за обавњање делатности за вршење послова физичко-

техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним 

местима и другим местима окупљања  грађана издату од стране Министарства 

унутрашњих послова сагласно одредбама  Закона о приватном обезбеђењу („Сл.  гласник РС“ 

број 104/13, 42/15 и 87/18). 
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Финансијски и економски капацитет:  

        Да није био у блокади 12 месеци пре истека рока за подношење понуда. 
 

Стручни капацитет: 

 Да је понуђач у периоду 2018., 2019. и 2020. године закључио уговоре чији су 

предмети услуге физичко-техничког обезбеђења најмање укупне вредности 

9.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Пословни капацитет 

 

            Понуђач је потребно да поседује Полису осигурања од одговорности из 

делатности на износ не мањи од 30.000.000,00   динара. 

 

Технички и кадровски  капацитет:  

а)  поседује минимум 1 (један)  Контролно - оперативни центар који ради 24 часа, 

365 дана у години;         

             б)  поседује најмање 2  (два)  возила за надзор и контролу (путничка возила);                                     

             в) да понуђач поседује одличан квалитет услуга према захтевима Националног 

стандарда за услуге приватног обезбеђења СРПС А.Л2.002/2015 – физичка заштита 

(Стандард издао Институт за стандардизацију Републике Србије). 

 д) Да понуђач поседује стандарде квалитета  ИСО 14001 (систем менаџмента 

заштитом животне средине) , ИСО 18001 (безбедност и здравље на раду), ИСО 22301 

(систем управљања континуитетом пословања), ИСО  27001 (систем безбедности 

информација) , ИСО 20000-1 (безбедност ИТ менаџмента) и ИСО 28000 (безбедност 

ланца снабдевања)  за делатност обезбеђења. 

 

 Потребно је да понуђач има минимум 10 запослених службеника обезбеђења или 

радно ангажованих лица (сходно члану 197-202 Закона о раду) на пословима који су 

предмет набавке  који поседују Решење МУП-а - лиценцу О1 или О2  и да поседују 

противпожарни испит који издаје МУП. 
 

ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

1.  Да понуђач има урађен Акт о процени ризика и најмање (1) једно запослено 

или ангажовано лице са високом стручном спремом и положеним стручним испитом за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 
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VI  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

1. ИСПУЊЕНОСТ ОСНОВНИХ услова за учешће у поступку предметне набавке, 

у складу са чл. 111. став 1, тачке 1-5. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(Образац III), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку набавке из чл. 111. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се може поднети: самостално, са подизвођечем и понуду може поднети група 

понуђача као заједничку. 

 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 Уколико   понуђач   подноси   понуду   са   подизвођачем ,  понуђач  је  дужан  да  
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу Vа), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

2.  ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА УСЛОВА дефинисаних чл. 114. Закона  у поступку предметне набавке, 

мора испунити  достављањем доказа за следеће капацитете и то: 
 

 
2.1. Да понуђач испуњава услове за обављање професионалне делатности и то:  
 

а) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је        
предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 115. ст. 1. и 
ст. 2) Закона:  

 
Доказ:  важећа лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 
одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања 
грађана,   сходно одредбама Закона о приватном обезбеђењу ("Сл.  гласник РС", бр. 104/2013, 
42/2015 и 87/2018) - за понуђача:  копија  Лиценца/Решење Министарства унутрашњих 
послова за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на 
спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана. 
 

2.2. Да понуђач располаже неопходним финансијским и економским 

капацитетом, односно да: 

 
 Да  понуђач у протеклих 1 2 ( дванаест) месеци, пре истека рока за подношење  

понуда, није  имао  блокаде  текућих  рачуна  отворених  код пословних банака за 
обављање платног промета. 

 
Доказ:  Потврда НБС о броју дана неликвидности или Изјава на меморандуму понуђача са 

навођењем интернет странице.  
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2.3.   Стручни капацитет: 

 Да је понуђач у периоду  2019, 2020, и 2021. године закључио уговоре чији су 

предмети услуге физичко-техничког обезбеђења најмање укупне вредности 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Доказ:   Списак наручилаца на меморандуму понуђача са којима је закључен уговор, контакт 

особа,  вредност уговора, потврде наручилаца  о извршеним услугама и  копије уговора о 

пружању услуга. 
        
     2.4. Пословни капацитет 

Понуђач је потребно да поседује Полису осигурања од одговорности из делатности 

на износ не мањи од  30.000.000,00 динара.  
 
Доказ: Копија Полисе осигурања. 

          

    2.5. Технички  и  кадровски  капацитет –  понуђач  да: 

   

а)  поседује минимум 1 (један)  Контролно - оперативни центар који ради 24 часа, 

365 дана у години. 

 

Доказ: Изјава понуђача дата под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу 

да понуђач поседује минимум један Контролно - оперативни центар који ради 24 часа, 365 

дана у години. Понуђач је потребно да у изјави наведе локацију на којој се центар налази  и да 

достави копију уговора о закупу или власнички лист као доказ да се центар налази на 

наведеној локацији. 

            

б)  поседује најмање 2  (два)  возила за надзор и контролу (путничка возила).                                     

 

Доказ: Копија очитане саобраћајне дозволе - за власништво или лизинг, копија полисе 

осигурања од аутоодговорности и копија очитане саобраћајне дозволе.  У случају постојања 

лизинга доставити и уговоре о лизингу.  За остале основе коришћења или поседовања возила, 

поред важећих саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу 

коришћења/поседовања возила (Уговор о куповини/закупу или копија фактуре). 

 

в) Да у свом пословању примењује стандарде SRPS ОHSАS 18001 (Систем 

менаџмента безбедности и здравља на раду), ISО 14001 (Систем менаџмента заштите 

животне средине), да има одличан ниво квалитета услуга у области физичке заштите 

објеката и физичке заштите јавних скупова према стандарду SRPS A.L2.002:2015, ИСО 

20000-1 (безбедност ИТ менаџмента) и ИСО 28000 (безбедност ланца снабдевања)  за 

делатност обезбеђења. 

 

Доказ: Копије наведених сертификата, а за сертификат SRPS A.L2.002:2015 поред копије 

сертификата неопходно је доставити и Извештај о контролисању са оценом одличан. 

 

 Кадровски  капацитет: 

а) Потребно је да понуђач има минимум 10 запослених службеника обезбеђења 

или радно ангажованих лица (сходно члану 197-202 Закона о раду) на пословима који су 
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предмет набавке који поседују Решење МУП-а - лиценцу О1 или О2  и да поседују 

противпожарни испит који издаје МУП. 

 

Доказ: М образац пријаве, Копије Решења МУП-а Лиценца, Уверење о положеном стручном 

противпожарном испиту који издаје МУП-а и читко испуњен Образац X Конкурсне 

документације за минимум 10 запослених службеника. 

 

3. Други захтеви  Наручиоца:  

 

3.1. Да понуђач има урађен Акт о процени ризика и најмање (1) једно запослено или 

уговором ангажовано лице са високом стручном спремом и положеним стручним 

испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Доказ: Одлука о покретању процене ризика,  а за запослено лице за БЗР Уверење о 

положеном стручном испиту за обављање послова БЗР, диплома о степену образовања и М 

или МА образац. 

              

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да изврши увид у постојање испуњености 

услова за обављање професионалне делатности, финансијски и економски, технички и 

стручни капацитет код понуђача. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о набавци и да је документује на 

прописани начин. 

Уколико   је   доказ   о   испуњености   услова   електронски   документ,   понуђач   доставља   

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ,   осим   уколико   подноси   електронску   понуду   када   се   доказ   

доставља   у   изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да 

провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државe. 
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VII      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач  може поднети 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 на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач 

који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач. 

Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад ``Дунав``, Војводе Степе 42, 

22320 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за набавку друштвене и друге посебне услуге - 

Услуга обезбеђења,   - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

01.03.2022. године, до 11:00 часова. 

 

Jавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење 

понуда 01.03.2022.  године са почетком у 12:00 часова, у присуству понуђача, на адреси 

Наручиоца: Центар за социјални рад ``Дунав`` Инђија, Војводе Степе 42. 

 

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 и исту ће наручилац вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

Понуда мора да садржи следеће елементе:   
 
1. Техничка спецификација услуга (опис послова) – понуђач потписује спецификацију 

чиме потврђује да ће своју понуду дати у складу са описом послова. 
 

2. Образац понуде – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
(Образац VIII Конкурсне документације). 
  

3.  Испуњености обавезних услова из члана 111. став 1, тачке 1-5 Закона и додатних 

услова  из члана 114. став 1, тачке 1-3 Закона (Образац III  Изјаве и Образац IV Изјаве) 

где се као доказ поред изјаве прилаже  дозвола за обављање делатности и лиценце за 

непосредне извршиоце  обезбеђења,   у виду неоверене копије. 
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   4. Образац X Изјаве  о испуњавању додатног везаног за стручни капацитет попуњен и 

потписом оверен од стране овлашћеног лица понуђача.  

   5. Модел уговора Oбразац IX Конкурсне документације, попуњен и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела 
уговора.   
 
-  Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште 
податке о подизвођачу (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), податке о томе да 
ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као 
и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде.    
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је обавезан да копира страну Обрасца 
понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе 
појединачно.  Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да 
копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да 
попуни за сваког подизвођача појединачно.  

 
-  Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 
животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

подношења  понуде. Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је 
дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа заштити на раду, запошљавању и условима рада 
и заштити животне средине.  

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
4. 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: Центар за социјални рад 

``Дунав`` Војводе Степе 42, 22320 Инђија, са назнаком: 

„Измена понуде за набавку друштвених и других посебних услуга - Услуга 

обезбеђења,  - НЕ ОТВАРАТИ”    или 

„Допуна понуде за набавку друштвених и других посебних услуга услуга - Услуга 

обезбеђења, - НЕ ОТВАРАТИ”    или 

„Опозив понуде за набавку друштвених и других посебних услуга - Услуга 

обезбеђења,  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење 

понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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5. 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 (Образац VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Наручилац не може да захтева од привредних субјеката или да ограничава привредне субјекте 

да део уговора о јавној набавци повере подизвођачу или да ангажују одређене подизвођаче, 

осим ако посебним прописом или међународним споразумом није другачије одређено.  

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да 

у понуди наведе: 1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у 

количини, вредности или проценту); 2) податке о подизвођачима; 3) да ће наручилац 

непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио,  

уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно. Подаци из 

става 1. морају да буду наведени у уговору о јавној набавци, ако је  привредни субјект 

поверио подизвођачу део уговора о јавној набавци.  

У случају из става 2. тачка 3) наручилац је дужан да непосредно плаћа доспела потраживања 

подизвођачу за део уговора који је он извршио. Ако није предвиђено непосредно плаћање 

доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио, наручилац је дужан да 

након плаћања привредном субјекту са којим је закључио уговор затражи да му у року од 60 

дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових 

потраживања. 

Уколико привредни субјект са којим је закључио уговор у року из става 5. не достави доказ и 

изјаву подизвођача, наручилац је дужан да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за 

покретање прекршајног поступка.  

Привредни субјект у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на учешће подизвођача. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА и Споразум као саставни део заједничке понуде 
Понуду може поднети група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви  у  погледу начина,  рока и  услова  плаћања  

 

Рок плаћања:  до  45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама, од дана пријема исправног рачуна,  након извршења 

услуге на основу документа који испоставља понуђач којим је потврђено  извршење  

услуге од стране директора Центра за социјални рад ``Дунав`` Инђија. 

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени радног сата из Понуде, стварном броју 

ангажованих лица и реализованих радних сати. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. 
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8.2. Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

8.3. Време  пружања услуге, начин вршења услуге  и место пружања услуге  

Време пружања услуге: Услуге по уговору о јавној набавци изабрани понуђач је дужан 

да пружа наручиоцу 365 дана.  

Начин вршења услуге:  сваким  радним даном 8 часова са једним службеником 

обезбеђења, у складу са  потребама Наручиоца. 

Ангажована лица у току рада,  морају да поштују и извршавају налоге Директора Центра за 

социјални рад ``Дунав`` Инђија. 

Место пружања услуге: Објекат Наручиоца Центар за социјални рад ``Дунав`` Инђија, 

Војводе Степе 42. 

 
8.4. Рок за стављање на располагање непосредних извршилаца услуге:  24 сата од 
достављања захтева Наручиоца.  
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, на паритету 
објекат Наручиоца у Инђији и са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 
без пореза на додату вредност.  
 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће  тражити образложење 

свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 
и привреде.  

Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, податке до којих је 
дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења услуга по основу 

уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као пословну тајну. 

Добављач се обавезује да ће напр ед наведене податке чувати као пословну тајну у року од 

две године по реализацији овог уговора. 

 

   

12.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Ако наручилац у року за подношење понуда измени или допуни документацију о набавци, 

дужан је да без одлагања измене или допуне стави на располагање на исти начин као и 

основну документацију.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда, и то путем горе наведеног мејла. 

Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени.  
 

Лица за контакт у вези припреме понуде је Милијана Дражић Гордана Мишковић тел: 

022/560-526 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
Наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда или пријава, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

Ако су подаци или документација, коју је понуђач, односно кандидат доставио непотпуни 

или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у 

примереном року који није краћи од пет дана, да захтева од понуђача, односно кандидата да 

достави неопходне информације или додатну документацију. 

Поступање у складу са ст. 1. и 2.  не сме да доведе до промене елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора или до измене понуђеног предмета 

набавке. 

Ако понуда садржи рачунску грешку, наручилац је у обавези да од понуђача затражи да 

прихвати исправку рачунске грешке, а понуђач је дужан да достави одговор у року од пет 

дана од дана пријема захтева. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду 

одбити. 

 

14. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
- понуђач не докаже да испуњава основне  услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава  услове  за учешће привредног субјекта; 

- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину    

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац  ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 2 године у 

поступку  набавке 

1) учинио повреду конкуренције; 

2) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о  јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

3) одбио да достави доказе на шта се у понуди обавезао. 

4) 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. 

5) ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, 

која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за утврђивање најповољније понуде је  „цена“.  

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда је 

дужи рок важења  понуде.  

 

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву 

цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 

детаљно образложење свих њених саставних делова. 

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће 

меродавне елементе понуде. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 

наручилац j e  д ужан да  з ахтева од  пон уђача да  у примереном року 

образложи цен у или  трошак наведен  у пон уди.  

 
18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА  НАБАВКЕ 
Наручилац   ће донети Oдлуку о обустави поступка набавке на основу извештаја о   

спроведеном поступку а Oбавештење о обустави ће бити објављено на интернет страници 

Наручиоца. 

19. ИЗМЕНА УГОВОРА  

Наручилац може током трајања уговора о набавци у складу са важећим прописима 

извршити измену уговора. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр:______________ од __________ за набавку друштвених и других посебних 

услуга на коју се Закон не примењује - Услуга обезбеђења,  

 

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  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити): 
 
 
 

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 

 

 
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. 

 
   *Образац попуњава понуђач.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 

 Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

*Прилог: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење набавке.
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5.                                                                       ПОНУДА 

 

Понуда број _______ од _________ 2022. године за набавку на коју се Закон не примењује 

из области друштвених и других посебних  услуга - Услуга обезбеђења 

 

О себи дајемо следеће податке: 

 

Назив улица и број и седиште понуђача: ___________________________________________ 

Број рачуна и назив банке: _______________________________________________________ 

ПИБ број ___________________ Матични број ___________________ Овлашћено лице____ 

______Телефон _____________ Телефакс _____________ Е маил___________________ 

 

Понуду  подносимо: 

 

А) самостално                                       Б) са подизвођачем                В) као заједничку понуду 

 

  Цена 

Укупна цена без ПДВ-а, за 2096 сати 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом, за 2096 сати 

 

 

 

Цена једног радног сата без ПДВ-а 

 

 

Цена једног радног сата са ПДВ-ом 

 

 

 
5. Рок важења понуде:                         дана од дана отварања понуде  (не може бити 

краћи  30 дана). 
 

6. Рок и начин плаћања: до 45 дана, од дана испостављене исправне фактуре и  
распореда рада за претходни месец, на основу месечног обрачуна радних часова и 
броја извршилаца за претходни месец дана рада и документа којим је потврђено извршење 
услуге. 
 
7. Период пружања услуге:  годину  дана од закључења уговора.  
 
 
 

  

  8. Место пружања услуге:  Објекат Наручиоца, Центар за социјални рад ``Дунав`` 

Инђија, Војводе Степе 42 
    
  9. Рок за стављање на располагање извршилаца: _________сати од сата достављања     

писаног захтева Наручиоца (максимум 24 сата). 
 
 



25 
 

 - проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може 

бити већи од 50% ). 

 

-  део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  
  10. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.  

 
 

Датум:                                                Понуђач: 

______________ 
 

 
Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се 

врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем. 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. У супротном, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 

потписати образац.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са подизвођачем, у 
моделу  уговора  морају  бити  наведени  сви  понуђачи  из  групе  понуђача,  односно  сви 

подизвођачи. 

Модел уговора понуђач, ако наступа самостално или са подизвођачем, попуњава, 

потписује и оверава печатом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

  У случају подношења заједничке понуде, модел уговора попуњава, потписује  

Споразумом овлашћени члан из групе понуђача. 
 
 

 

УГОВОР  О  ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА 

-УСЛУГА   ОБЕЗБЕЂЕЊА- 

 

 

Закључен у Инђији између уговорних страна: 

 
(1)НАРУЧИЛАЦ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ``ДУНАВ`` ИНЂИЈА, Војводе 

Степе 42,  МБ:08150524, ПИБ:101438426,кога заступа директор Ђељка Годић 

Аврамовић, с једне стране ) у даљем тексту: Корисник услуге) 
    
(2)_ПОНУЂАЧ;_________________________(назив 
понуђача)__________________________________(адреса понуђача), ПИБ______________, 
МБ ______________, број рачуна______________________код банке______________, кога 
заступа ___________________________. 
(У даљем тексту Извршилац услуге) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац, у складу са чланом 27. став 1, тачка 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 91/2019) и Плана набавки Центра за социјални рад ``Дунав`` 
Инђија  за 2022. годину, на основу Одлуке  о  спровођењу поступка набавке 40401-

51/2022 од 18.02.2022.  године и Позива за достављање понуда број  40401-51-3/2022, 
спровео поступак набавке на коју се Закон не примењује, Набавка обезбеђења; 

- да је Извршилац дана______._________. 2022. године, доставио понуду  

број________од_________2022. године, која у потпуности одговара условима и захтевима 

из конкурсне документације, а која је саставни део Уговора.

- да  Понуда број _ од . 20212 године,  у потпуности одговара спецификацији 

из Конкурсне документације, која се налази у прилогу; 

-  да  је  Наручилац,  у  складу  са  чланом  132.  Закона  о  јавним  набавкама  применом 

критеријума „цена“, донео Одлуку о додели уговора број: од 

2022. године, којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу (све недостајуће 

податке попуњава Корисник услуга)
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет  уговора  је регулисање  међусобних  права и обавеза уговорних страна 

поводом пружања услуге  обезбеђења за потребе Наручиоца. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора услуга физичко -  
техничког обезбеђења Центра за социјални рад ``Дунав`` у Инђији, 8 часова, радним  
данима у години, а све према прихваћеној Понуди Извршиоца услуге  број ______________ 
од ________2022. године, заведене код Наручиоца под бројем _______ ___/2022. дана 
_______2022. године, Конкурсне документације и Техничким карактеристикама које чине 
саставни део овог уговора (све недостајуће податке попуњава Корисник услуга). 

      Услуга из члана 1.  подразумева континуирану активност у циљу: 

-  заштите драгоцености и људства, 

-  оптималне заштите објеката и имовине у њему, 
-  оптималне заштите лица у објекту (запослених и посетилаца), 
-  чување пословних и безбедносних информација. 

 
      Наведени циљеви остварују се путем: 

- обављања оперативних послова у функцији безбедности објекта, 

- откривање и спречавање извршења кривичних дела у објекту, 
-  обезбеђење  доказа,  обавештавање  овлашћених  представника  наручиоца  и  по  

сагласности обавештавања надлежног ОУП-а, 
- контрола уношења и изношења робе, материјала и опреме, 
- одржавање реда у објекту на основу овлашћења из интерне нормативе наручиоца, 
- обављање других послова из домена безбедности по захтеву наручиоца у законским 
оквирима. 

    ЦЕНА                                                       

Члан 2. 

Наручилац се обавезује да ће, Извршиоцу услуга, плаћати за услуге које су предмет 

уговора,  износ од ______________ динара без ПДВ-а, тј. ___________ са ПДВ-ом по 1 

радном часу , односно износ од ______________ динара без ПДВ-а, тј. ___________ са ПДВ-

ом по 1  радном часу приликом ванредног ангажовања, када се одржавају манифестације од 

јавног значаја, и да се плаћање врши на основу месечног обрачуна о с т в а р е н и х  радних 

часова и броја извршилаца за претходни месец дана рада, у року до 45 дана, од дана 

пријема исправног рачуна за претходни месец, који испоставља понуђач на основу 

документа којим је потврђено извршење услуге.  

У цену је урачуната цена услуге и сви пратећи трошкови које Извршилац услуге 

има у реализацији предметне услуге. 

Уговорена вредност за вршење предметних услуга за период од 12 месеци  износи   

___________ динара без ПДВ-а, тј. ______________ динара са ПДВ-ом (попуњава 

Извршилац  услуге).  

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може реализовати и у износу мањем од 

уговореног, што зависи од конкретних потреба Наручиоца. Порез на додату вредност, 

обрачунат у складу са законским прописима и исказан у рачунима, сноси Наручилац.  

Цена из става 1.  је фиксна и не може се мењати до истека Уговора.  
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Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена из става 1. члана 2. овог уговора 

изузетно може променити услед промена важећих прописа којима се одређује висина  

цене  сата  рада. 
 

ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И НАЧИН  ОБАВЉАЊА 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

                                     Члан 4. 

Услуга физичког обезбеђења обухвата следеће послове, услове и начин њиховог 

обављања: 

1. чување  и  физичку  заштиту  имовине  у  објекту  Наручиоца, запослених у њему 

и посетилаца од свих врста противправног угрожавања њихове безбедности; 

2. контролу кретања физичких лица кроз службене улазе; 

3. редовне превентивне  обиласке објеката, просторија,  дворишта и Комплекса 

Наручиоца у целини, посебно адекватну спољну и унутрашњу контролу делова 

објеката, појединих уређаја и инсталација од приоритетног значаја за превентивно-

техничку заштиту и безбедност, и то у временским интервалима који омогућавају 

благовремено уочавање свих појава и недостатака који угрожавају  безбедност  и  

хитну  интервенцију  на  њиховом отклањању и спречавању штетних последица по 

људе и имовину; 

4. вођење  евиденције  о  свим  уоченим  појавама  и околностима  од значаја за 

безбедност објекта Наручиоца, као и уредно и благовремено обавeштавање 

надлежних лица Наручиоца  о њима; 

5. вођење евиденције долазака у објекат Наручиоца  запослених и спољних сарадника 

наручиоца ван утврђеног распореда редовног радног времена; 

6. принудно спречавање  уласка, односно удаљење из објеката  Наручиоца у целини 

свих лица која на било који начин угрожавају безбедност или испољавају 

непоштовање прописаног кућног реда, ако претходне мере упозорења на обавезу 

поштовања кућног реда нису дале резултате; 

 

7. Да привремено задрже лице које затекну у вршењу кривичног дела и тежих 

прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције 

8. пријављивање     тежих     облика     угрожавања     безбедности     и непоштовања 

прописаног кућног реда надлежним службама Министарства унутрашњих послова   

ради интервенције   против физичких лица која то чине; 

9. предузимање  мера  заштите  од  пожара  на  санирању  почетног пожара, по 

потреби алармирање надлежне ватрогасне јединице и реализацију других потребних 

мера ради отклањања последица пожара, а у складу са утврђеним Правилима заштите 

од пожара Наручиоца,   Планом  евакуације  и  упутствима   за  поступање  у 

случају пожара; поштовање прописаног кућног реда  Наручиоца од стране 

запослених код Извршиоца; 

10. забрану  извршиоцима  послова  физичког  обезбеђења  за  време рада спавања, 
гледања телевизијског програма, неовлашћеног коришћења  информатичке,  
телекомуникационе  и друге опреме и службеног   инвентара   Наручиоца,   
конзумирања   алкохола   или других опијата, примања приватних посета, 
самоиницијативног напуштања послова и удаљавања са места на коме се у објекту 
Наручиоца  врше  послови  физичког  обезбеђења,  као    и  сваког другог 
неовлашћеног или неоправданог чињења или нечињења којима се угрожава утврђени 
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режим безбедности у објекту Наручиоца: 
11. вршење    службених    дужности    и    овлашћења,    однос    према запосленима код 

Наручиоца, странкама, корисницима услуга Наручиоца и другим посетиоцима, 

понашање и изглед извршилаца послова физичког обезбеђења у објекту Наручиоца 

који су примерени природи архивске делатности и у складу са утврђеним редовним 

и програмским циљевима, задацима и активностима Наручиоца, утврђеним 

правилима и стандардима за обављање послова обезбеђења; 

12. испуњавање   општих   и   посебних   услова   за   рад   од   стране извршиоца 

послова   обезбеђења, који су прописани позитивним прописима за ову врсту 

послова и радних задатака, као и њихову здравствену и психо-физичку способност  

за обављање послова физичког обезбеђења; 

13. адекватну  оспособљеност  извршиоца  послова  обезебеђења  за предузимање мера 

заштите од пожара и гашење почетног пожара, која се доказује одговарјућим 

уверењем о положеном испиту у овој области  за  сваког  извршиоца  ових  послова  у  

објекту Наручиоца; 

14. замену запосленог извршиоца послова физичког  обезбеђења уколико је Наручилац 

незадовољан његовим радом; 
15. организовање и ангажовање од стране Извршиоца  контролне службе 24 часа 

непрекидно, а која је примерена природи делатности Наручиоца и специфичностима 
објекта Наручиоца који се обезбеђује; 

16. oстале послове, обавезе, мере, активности и правила понашања у овој области у 

складу са важећим прописима и општим актима Наручиоца,   као   и   налозима   

овлашћених   лица   Наручиоца   и преузетим уговорним обавезамa. 

 

Извршилац  услуге  се обавезује да ће поштовати обавезе према својим 

запосленима који  ће бити ангажовани на предметним пословима, а које проистичу из  

важећих прописа о  раду, заштити на раду, запошљавању и условима рада. 

 

                                                            Члан 5. 

Извршилац  услуге  је обавезан да уговорене послове физичко-техничког 

обезбеђења врши савесно, са пажњом доброг домаћина, благовремено и у складу са 

важећим прописима, правилима и стандардима у овој области, као и да надокнади штету 

коју Наручилац претрпи због чињења или нечињења његових запослених  намерно или из 

крајње непажње.     

Извршилац  услуге  је обавезан да одмах по закључењу уговора, а најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити оригинал или оверену 

копију полисе осигурања са пратећим документима од опште и професионалне 

одговорности.  Рок важења полисе осигурања треба да покрије период пружања услуге која 

је предмет овог уговора. 

 

 
                                                                 Члан 6. 
Извршилац услуге преузима обавезу да услугу из члана 1. Уговора врши 

континуирано током трајања уговора. 
         Обављање уговорених послова Извршилац услуге ће вршити лицима оспособљеним 
и припремљенним  за обављање  физичког  обезбеђења,  а  која  су опремљена  потребном  
опремом  која  им  омогућава ефикасан рад и изглед који одговара постављеним 
критеријумима. 
 



30 
 

          Обавезе  лица који ће вршити обезбеђења код Наручиоца: 

-  мора бити у уредној у адекватној летњој/зимској радној  униформи коју обезбеђује 

Извршилац услуге; 

-     мора да носи иденфикациону картицу са именом и  презименом и назнаком „обезбеђење“; 
-     мора да зна да рукује средсвима за против-пожарну заштиту; 

-    да по налогу овлашћеног радника Наручиоца, принуди неовлашћено лице да напусти зграду 

општине Инђија  (у случају да не може да обавести полицијску управу); 
-  да обавља посао у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за предметну 

услугу,  као и да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, 

извештајима, и сл. до којих дође у вези са реализацијом уговора и да их користи искључиво за 

обављање те услуге. 

 

        Члан 7. 

Извршилац услуге је дужан да упозори Наручиоца о уоченим недостацима и 
евентуалним пропустима у функционисању система обезбеђења, писаним путем. 

Наручилац  ће  поступити  по  упутствима  и  сугестијама  Извршиоца  услуга,  са  
циљем  постизања максималне сигурности у објекту. 

 
 

Извршилац услуга је обавезан да поступа у складу са налозима Наручиоца који нису 
у супротности са правилима струке и која су у интересу предмета уговора, односно 
сигурности лица, имовине и објекта који Наручилац користи. 

У складу са обавезом из става 3. овог члана Извршилац услуга одговара за штете 

настале непоштовањем налога Наручиоца, као и за штете настале као последица намере, 

односно непажње својих службеника обезбеђења у обављању послова  обезбеђења. 
Извршилац услуга неће одговарати за штету насталу услед недостатака и пропуста 

Наручиоца које и поред писаног упозорења Извршилац услуга у складу са ставом 1. 
Наручилац није отклонио. 

 
Члан 8. 

 У случају да  Извршилац  услуге ангажује подизвођача:  
Извршилац услуге у потпуности одговара Кориснику услуге за извршење обавеза из 

овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу: 
 

"____________________" из _______________, улица _________________ број ___, 
 

"____________________" из _______________, улица _________________ број ___, 
 

Извршилац услуге ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих 
обавеза: ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
            ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

                 Члан 9.  

Наручилац се обавезује да обезбеди: 

1. несметано присуство и рад запослених код Извршиоца услуге на пословима 

обезбеђења    у просторијама Наручиоца и  објекта Наручиоца у целини и 

несметано пружање уговорених услуга; 
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2. упознавање запослених код Извршиоца услуге са објекатима и просторијама 

Наручиоца у целини, посебно са деловима објеката, појединих уређаја и 

инсталација од приоритетног значаја за превентивно-техничку заштиту и 

безбедност, ради благовременог уочавања свих појава и недостатака који угрожавају 

безбедност и предузимања хитних мера и интервенција на њиховом отклањању и 

спречавању штетних последица по људе и имовину; 

3. бесплатно коришћење одговарајуће просторије за чување опреме и средстава 
потребних за послове обезбеђења. 

4.  пријем благовременог упозорења Извршиоца услуге на све неправилности, 

недостатке   и  околности   које  могу  угрозити  безбедност   људи  и имовине у 

објекту  Наручиоца  и, у складу са тим, предузимање мера  без  одлагања  на  

њиховом  отклањању  у  складу  са расположивим могућностима Наручиоца. 

       5.   да одреди лице које ће бити задужено за  контакт са Извршиоцем, оверу извештаја и др., 

да упозори Извршиоца на чињенице    које су посебно важне са аспекта безбедности, да 

обезбеди адекватне радне услове за  лице обезбеђења Извршиоца. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 10. 

 Овај Уговор уговарачи могу споразумно раскинути у свако доба. 

У случају неуредног, неблаговременог или неквалитетног испуњења уговорних 

обавеза, Наручилац може једнострано, писаним путем раскинути овај уговор.  

У случају из става 2. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе писаним путем 

обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење 

разлога за раскид уговора. Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним 

актом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента 

раскида уговора.  

Отказни  рок  је  30  дана  и  тече  од  дана  подношења   писмeног саопштења из 

става 3. овог члана. Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних 

обавеза од стране Извршиоца  услуге  Извршилац  је дужан да му надокнади штету у 

целости. 

 

ИЗМЕНА УГОВОРА 

 Члан 11.  
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета 

уговора, Наручилац може извршити повећање обима набавке до 10% од првобитне 

вредности уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно. У 

супротном, надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

 

Члан 13. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. лист СРJ“, 

бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003) као и други важећи прописи који регулишу ову 
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материју. 
 

Члан 14. 
Овај уговор се закључује за временски период до дванаест месеци од дана   

закључења уговора, односно до испуњења финансијске врдности овог уговора у ком  случају 

ће период на који се овај Уговор закључује бити краћи од 12 (дванаест) месеци.  

Обавезе по овом Уговору морају се кретати у границама средстава опредељених у 

буџету Центра за социјални рад ``Дунав`` Инђија за 2022. годину, а обавезе које доспевају у 

буџетској 2023. години, реализоваће се највише до износа средстава која ће за ову намену 

бити одобрена у тој буџетској години.  

 

Члан 15. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 

 
 

За Извршиоца услуге                                                        За   Корисника  услуге 
 
 
 
                                                                                                             Жељка Годић Аврамовић                                                                                   
              (обавезно потписати) 
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                              X ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  
  УСЛОВА ЗА  КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 

 

УСЛУГА  ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

______________________________________________ 
(Назив понуђача, члана групе) 

 

 

Ред. 

број 

Име и презиме  Стручна спрема/ 

квалификација  

Радно искуство 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

 

 

Овај Образац се прилаже уз остале доказе за испуњавање услова за стручни капацитет 

који се налазе побројани у Условима за учешће у поступку набавке. 

 

 

 

шћеног лица 

Дана, ______________ године                                                Понуђач 

     

Потпис овлашћеног лица 
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