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I

O П Ш Т И ПОДАЦИ 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
                        Наручилац: Завичајни музеј - Књажевац
                        Адреса: Karaђорђева 15 , 19350 Књажевац
                        Одговорно лице- вд директора: Милена Милошевић Мицић
                        Сајт: www.zavičajnimuzejknjazevac.rs
                         E-mail: e-mail: muzejknjazevac@mts.rs
                         ПИБ: 100 630 758. 

 Матични број: 07301464 

2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се као јавна набавка мале вредности, у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012 ,14/15 и 
68/15).

3. Предмет јавне набавке је набавка услуге увођења система аутоматске 
дојаве  пожара  на  четири  локација  Завичајног  музеја  ,од  којих  су  две  локације  у 
Књажевцу у ул. Карађорђевој бр. 15. и Његошевој бр. 6. (кућа Аце Стaнојевића ),једна 
у Равни и једна у Балта Бериловцу.

4. Процењена вредност јавне набавке је 895.833,оо дин. без ПДВ-а ( 1.075.000,оо 
дин. са ПДВ-ом)

5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, од дана отварања понуда.

6. Контакт
Лице за контакт: Милена Ђорђевић,дипл. ек.,  телeфон 019/731-407.





II

П О Д А Ц И 
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Опис предмета набавке 
Предмет  јавне  набавке  је  набавка услуге увођења система  аутоматске  дојаве 

пожара  на четири локација Завичајног музеја ,од којих су две локације у Књажевцу у ул. 
Карађорђевој бр. 15. и Његошевој бр. 6. ( кућа Аце Станојевића ),једна у Равни и једна у 
Балта Бериловцу.

Назив и ознака из општег речника:  Алармни системи за дојаву пожара
31625200.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.Спецификација 
по позицијама и објектима Завичајног музеја дати су у поглављу VIII у обрасцу структуре цене .

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Сва специфицирана опрема и радови подразумевају:

-набавку, испоруку опреме и транспорт на локацију уградње 

-функционално испитивање опреме у радионици испоручиоца 

-локални транспорт, складиштење и чување опреме до мотаже 

-примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему 

-пробни рад опреме и гаранцију за опрему и радове према уговору 

-извођачки пројект са потребним детаљима 

-пројект изведеног стања  за сваки објекат оверен од стране одговарајућег органа 
МУП-а

-остале радње и документацију у вези техничког пријема објека 

-обавезан редован  сервис  у  току  гарантног  рока  (двомесечни  и  шестомесечни) 
сходно Закону о заштити од пожара  („Службени гласнику РС", бр.  111/2009 и 
20/15) 





III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Квалитет
Понуђач је дужан да предметне услуге врши у складу са Законом о заштити од 

пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009 и 20/15) и Правилником о техничким нормативима 
за стабилну инсталацију за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 87/93) као и правилима струке.

Понуђач је дужан да изради пројекат изведеног објекта у  3 (три) примерка у 
папирној форми, као и један примерак на CD диску.

2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички консататовати обим изведених радова и 

уграђеног материјала.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених 

радова, односно уграђеног материјала, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 
два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени 
материјал замени новим у противном наручилац задржава право да раскине уговор.

3. Место, начин и рок извођења радова
Место извођења радова је у објекту Завичајног музеја  у ул. Карађорђевој бр. 
15.,у објекту '' кући Аце Станојевића '' у ул. Његошевој бр. 6. и објектима у Равни 
и Балта Бериловцу.  Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила 
Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту 
извођења радова.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и 

узансама за ову врсту посла, као и да врши редовне двомесечне и шестомесечне сервисе у току 
гарантног рока сходно Закону о заштити од пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009 и 20/15)

Понуђач  је  дужан  да  на  захтев  наручиоца  изводи  радове  и  ван  радног 
времена, викендом  и  празником  као  и  да  поштује  налоге  Наручиоца  о  привременим 
обуставама радова због активности у објекту.

Рок за завршетак радова је два (2) месеца од дана увођења у посао.

4. Гаранција
Гаранција на изведене радове и уграђену опрему је минимално 24 месеца од 

записничке примопредаје радова.

5. Праћење реализације уговора
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Милена 

Ђорђевић,дипл. економиста .



IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1. Обавезни услови (члан 75. Закона) 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

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

Доказ  за  правно лице Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Доказ за предузетнике Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно из одговарајућег регистра;

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;

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

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.



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

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

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

4)  да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера 
забране обављања делатности у време подношења понуде
Доказ за правно лице,предузетнике и физичко лице је попуњена, потписана и оверена 
Изјава од стране понуђача која је  саставни део конкурсне документације .

5)           да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
  ,      предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом

Доказ : понуђач мора имати лиценцу за извођење стабилног система за детекцију и дојаву 
пожара издату од сектора за ванредне ситуације МУП-а РС



2. Додатни услови 

2.1.Финансијски капацитет 

2.1.1. Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за претходне три обрачунске године 

2013.2014. и 2015. год. - минимално 5.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 1) 
Закона о јавним набавкама).

Доказ за правно
Биланс успеха за 2013.,2014. и 2015. годину на прописаном 
обрасцу (АОП 202)

лице: или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског
извештаја за 2013.,2014. и 2015. годину од Агенције за привредне 
регистре (АОП
202) и
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6
месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки

Доказ за
- Потврда о промету код пословне банке за 2013.,2014. и 2015. 
годину.

предузетнике:

Доказ за физичко
- Потврда о промету код пословне банке за 2013.,2014. и 2015. 
годину.

лице:

2.2. Кадровски капацитет

2.2.1. Кадровски капацитет
Понуђач мора да има најмање:

- инжењера (инжењере) са важећим лиценцама ИКС-а 353, 453 и 450 као и 
једног инжењера са лиценцом за извођење стабилног система дојаве пожара, 
издатом од сектора за ванредне ситуације МУП-а РС

- минимум двоје-ицу радника електро струке .

- копије важеће лиценце за инжењера са потврдом ИнжењерскеДоказ за физичко
лице: коморе Србије из које се види да одлуком Суда части издата

Доказ за правно

лиценца није одузета, као и да је измирена обавеза плаћања
чланарине Комори.
- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из

лице: којих се види да су сви запослени пријављени на пензијско
Доказ за осигурање (за сваког запосленог појединачно).

предузетнике: Један инжењер може имати обе лиценце.

- уверење о положеном стручном испиту из области заштите
од пожара издато од надлежног МУП-а.



Понуђач је у обавези да обиђе све локације на којима је потребно увести систем 
аутоматске дојаве пожара и прибавити потврду о томе,од стране наручиоца, на ОБРАСЦУ 
бр.  5. из конкурсне документације.

3.  Услови  које  мора  да  испуни  понуђач  ако  извршење  набавке 
делимично поверава подизвођачу

Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  ће  извршење јавне  набавке 
делимично поверити подизвођачу.

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити 
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а 
који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу, на  његов  захтев, омогући  приступ  код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености 
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 
75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача.

Доказ:  Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки  понуђач  из  групе  понуђача  мора  да  испуни  обавезне  услове  из 

Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. 
Обавезни услови, подтачке  1), 2), 3) и  4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно садржи податке о :

1) члану  групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора

Потребно је да СПОРАЗУМ буде заведен, потписан од стране овлашћених лица чланова групе и 
оверен печатом.Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) 
овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

Доказ:  Споразум понуђача доставити у понуди



НАПОМЕНА: Наведене доказе за испуњење обавезних услова из чл. 75. ЗЈН тач. 1),  2) и 
3), понуђач, подизвођач и чланови групе могу испунити достављањем попуњеног ОБРАСЦА бр. 1 
односно ОБРАСЦА 1а – Изјаве о испуњењу неопходних законских услова, те их уз понуду није 
потребно достављати. Доказ о испуњењу обавезног услова под тачком 5) и додатних услова који 
се траже   понуђач   може доставити  у неовереним фотокопијама уз услов да на захтев   
наручиоца,уколико буде изабран као најповољнији достави оригиналне доказе на увид.

ОБРАЗАЦ 1. 

ИЗЈАВА  O ИСПУЊАВАЊУ НЕОПХОДНИХ  ЗАКОНСКИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(за понуђача и чланове групе понуђача)

         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  _____________________________________,  ПИБ _____________  испуњава  све 
услове  из  чл.  75.  Закона  о  јавним  набавкама,  односно  услове  дефинисане  конкурсном 
документацијом, за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности -набавка  услуге увођења 
система аутоматске дојаве пожара на четири локација Завичајног музеја ,од којих су две локације у 
Књажевцу у ул. Карађорђевој бр. 15. и Његошевој бр. 6.( кућа Аце Станојевића ),једна у Равни и 
једна у Балта Бериловцу,бр. 2/2016  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 кривчних 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; 

Датум: _______________                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                          
                                                                 _________________________ 

                                         М.П.              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                    _______________________ 

          НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћено лице сваког члана групе 
понуђача.



ОБРАЗАЦ 1а. 

ИЗЈАВА  O ИСПУЊАВАЊУ НЕОПХОДНИХ  ЗАКОНСКИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(за подизвођача)

         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 _____________________________________, ПИБ _____________ испуњава  све 
услове  из  чл.  75.  Закона  о  јавним  набавкама,  односно  услове  дефинисане  конкурсном 
документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. . 2/2016 , набавка  услуге 
увођења система аутоматске дојаве пожара  на четири локација Завичајног музеја ,од којих су две 
локације у Књажевцу у ул. Карађорђевој бр. 15. и Његошевој бр. 6. ( кућа Аце Станојевића ),једна у 
Равни и једна у Балта Бериловцу 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 кривчних 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; 
          

Датум: _______________                   Име и презиме овлашћеног лица подизвођача 
                                                                                               
                                                                    __________________________ 

  
                             М.П.                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  ПОДИЗВОЂАЧА 

                                                                        _______________________ 

          

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче, уколико понуђач 
наступа са подизвођачима. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверена печатом.



Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да  у  року  од пет  дана  од дана позива наручиоца достави  на  увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

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

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на 
интернет  страницама надлежних органа  ако  наведе интернет  страницу на  којој  су 
тражени подаци (докази) јавно доступни.



ОБРАЗАЦ  2

И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из  _________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да  му није изречена мера забране обављања делатности у 

време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ОБРАЗАЦ  3

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

Ред. Име и презиме Важећа лиценца Уверење о положеном
стручном испиту

(уписати број и датумбр. Инжењера (уписати број и датум
издавања) издавања)

1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.

НАПОМЕНА: Један инжењер може поседовати више лиценци (ИКС-а 353, 453 и 450) као и 
Уверење о положеном стручном испиту

2 радника електро струке

(уписати податке у табелу)

Ред. Име и презиме
Профил стручне спремебр.

1.

2.

Напомена: У случају потребе образце копирати

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ОБРАЗАЦ  4

И З Ј А В А 

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __________ % 

укупне вредности набавке, а што се односи на: ______________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Напомена: Проценат  укупне  вредности  набавке  који  се  поверава  подизвођачу не може 
бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће

се извршити преко подизвођача.

Потпис овлашћеног лица
М. П.



V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује  тражене податке у обрасце 

који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину 
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  ће  извршење  јавне  набавке 
делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у изврђењу уговора;
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група  понуђача  све обрасце потписује  члан групе 

који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. 
У том случају „Образац подаци о понуђачу“ се не попуњава.

3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.
Понуде  се  достављају  у  писаном  облику  на  српском  језику  у  затвореној 

коверти  или  кутији, затворене  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуде  може  са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају до 17.08.2016.  (среда)до 1330 часова, на адресу: 
Завичајни музеј Књажевац,Књажевац,Карађорђева 15. Коверат или кутија са понудом на 
предњој  страни  мора  имати  писани  текст  "ПОНУДА-НЕ  ОТВАРАЈ", назив  и  број  јавне 
набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Отварање понуда обавиће се истог дана у просторијама Завичајног музеја са 
почетком у 1400 часова.



Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 
наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 
неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на начин како се подноси понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач
Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  ће  извршење јавне  набавке 

делимично поверити подизвођачу.
Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а 
који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу, на  његов  захтев, омогући  приступ  код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености 
обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 
75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4),.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе 

међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне  набавке, а  који  обавезно 
садржи податке о:

1) Члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем ;

2) Опису  послова  сваког  од  понуђача  из  групе  понуђача  у  извршењу 
уговора ;

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.



9. Валута
Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату 
вредност.
Цена  обухвата  конфигурисање  и  програмирање  централе, обележавање, 

испитивање функционалности, издавање уверења о функционалности система од стране 
овлашћене установе, пуштање система у рад, достава књиге одржавања система, достава 
техничких листова и атеста уграђене опреме, достава алармног плана, обука корисника за 
руковање системом, израда записника о функционалном испитивању и примопредаји као и 
све зависне трошкове  (транспорт опреме и материјала, заштита елемената ентеријера и 
простора, изношење  отпада, грубо  чишћење  простора, трошкове  пословања  (техничка 
контрола, стручан и инспекцијски надзор, технички пријем и слично), као и израду пројекта 
изведеног  објекта  у  3 примерка  у  писаној  форми  један  примерак  на  CD  диску.  У цену 
урачунати обавезне редовне сервисе у току гарантног рока (двомесечни и шестомесечни) 
сходно Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС", бр. 111/2009 и 20/15).

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање уговорене цене извршиће се у року од  30 дана, од достављања 

привремених  односно  окончане  ситуације,  оверене  од  стране  надзорног  органа 
Наручиоца.

Понуђач  може  тражити  аванс  највише  у  износу  до  30  %  од  вредности 
уговора  ,без  ПДВ-а  ,за  који  износ  је  у  обавези  да  достави  меницу,регистровану  код 
пословне банке,менично овлашћење и картон депонованих потписа.Меница треба да буде 
у корист наручиоца,са клаузулом ''  без протеста '',роком доспећа''   по виђењу ''  и роком 
важења до истека  услуге  увођења система  дојаве  пожара у  свим објектима Завичајног 
музеја,те примопредаје система између наручиоца и понуђача.

11. Средства финансијског обезбеђења 
Понуђач  који  наступа  самостално,понуђач  који  наступа  са 
подизвођачима,односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави и 
потписан и оверен образац изјаве да ће на дан закључења уговора доставити 
наручиоцу  две  бланко  сопствене  менице  регистроване  код  пословне 
банке,менично овлашћење и картон депонованих потписа за добро извршење 
посла,у  износу  од  10  %  од  укупне  вредности  уговора  без  ПДВ-а,у  корист 
наручиоца,које треба да буду са клаузулом '' без протеста '',роком доспећа по 
виђењу '' и роком важења 30 дана дужим од дана испуњења обавеза када је у 
питању меница за добро извршење посла,односно са роком пет дана дужим 
од  истека гарантног рока, када је у питању меница за отклањање недостатака 
у гарантном року .

12. Реализација средстава финансијског обезбеђењa
Наручилац задржава право да реализује средства финансијског обезбеђења уколико 

понуђач  не  извршава  обавезе  из  поступка  јавне  набавке  као  и за неиспуњењавање уговорних 
обавеза.

13. Решење МУП-а
Понуђач  је  дужан  да  уз  понуду  достави  копију  Решења  МУП-а,Управе  за 

ванредне ситуације,за бављање пословима инсталирања аутоматских система за дојаву 
пожара или одобрење за бављење пословима унапређења заштите од пожара.



14. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована  лица  могу  тражити  у  писаном  облику  додатне  информације  или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица,  e-  mail адресу, број 
телефона и факса у складу са одредбом члана  20. Закона о јавним набавкама којом се 
прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац  ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 
захтева  послати  одговор  у  писаном облику  и  истовремено  ту  информацију  објавити  на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити  на адресу :  Завичајни музеј  Књажевац,Карађорђева 15., уз 
напомену "Објашњења – јавна набавка број 2/2016 чији је предмет Набавка услуге увођења система 
аутоматске  дојаве  пожара  у  објектима  Завичајног  музеја  Књажевац , предајом  на  писарници 
наручиоца или путем мејла muzejknjazevac@mts.rs

16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац  може  да  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.

Наручилац  може, уз  сагласност  понуђача, да  изврши  исправке  рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову

понуду одбити као неприхватљиву.

17. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

18. Понуде са истом понуђеном ценом 
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди дужи рок гаранције на изведене радове и предметну опрему. 

19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише и овери изјаву 

(саставни  део  конкурсне  документације-ОБРАЗАЦ  2)  да  је  поштовао  обавезе  које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности.



20. Накнада за коришћење патента
Накнаду  за  кoришћeњe пaтeнaтa, кao и  oдгoвoрнoст  зa пoврeду  зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице.
         Захтев за заштиту права подноси се  Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 
непосредно или поштом  препоручено са повратницом.Примерак захтева за заштиту права 
поднисилац  истовремено  доставља Републичкој комисији за заштиту права. 
          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 ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке,објављивањем обавештења на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници,  најкасније у року од 2 (два) дана од дана   пријема захтева за заштиту права.
           Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина  позива за 
подношење понуда или  конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања  и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио
            После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.
            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње  наручиоца   предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење  захтева из ст. 3. и 4. чл. 149. ЗЈН, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
             Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
складу са чланом 156. ст. 1. тач. 2. ЗЈН у износу од 60.000,00 динара (број жиро-рачуна: 
840-30678845-06),  шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив 
наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
корисник: Буџет  Републике Србије) и достави потврду привредног субјекта( банке или 
поште)да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са 
видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (2/2016) за коју 
се предметни захтев подноси.

23. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује  уговор о јавној  набавци са понуђачем којем је  додељен 

уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Наручилац може сходно члану 112. став 2 тачка 5) Закона о јавним набавкама,закључити уговор 
и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,ако је поднета само једна понуда.





      

ОБРАЗАЦ  5

ПОТВРДА

         о обиласку локација

Наручилац Завичајни музеј Књажевац издаје 

П О Т В Р Д У

да је понуђач 

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

дана ....................... 2016. год. обишао свих четири локација Завичајног музеја Књажевац, на 
којима ће се реализовати набавка услуге увођења система аутоматске дојаве пожара  и то .

А) објекат Завичајног музеја у ул. Карађорђева бр. 15. у Књажевцу ;
Б) објекат Завичајног музеја у ул. Његошевој  бр. 6. у Књажевцу ( кућа Аце Станојевића ),
В) објекат Завичајног музеја у Равни  ;
Г) објекат Завичајног музеја у Балта Бериловцу ;

Потпис овлашћеног лица
М. П.

________________________ 
_



ОБРАЗАЦ  6

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуге увођења система 

аутоматске дојаве пожара у објектима Завичајног музеја Књажевац,

дајем понуду како следи:

Понуда број:

Датум:

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, у 
складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М. П.



И З Ј А В А 

У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

А) самостално

Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица
М.П.



ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или 

скраћани назив

Улица и број

Адреса седишта 

Место

Општина

Матични број понуђача

Порески 
идентификациони број

Одговорно лице

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

e-mail:

Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или 

скраћани назив

Улица и број

Адреса седишта 

Место

Општина

Матични број понуђача

Порески 
идентификациони број

Одговорно лице

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

e-mail:

Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 
поверено већем броју подизвођача

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или 

скраћани назив

Улица и број

Адреса седишта 

Место

Општина

Матични број понуђача

Порески 
идентификациони број

Одговорно лице

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

e-mail:

Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или 

скраћани назив

Улица и број

Адреса седишта 

Место

Општина

Матични број понуђача

Порески 
идентификациони број

Одговорно лице

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

e-mail:

Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица
М. П.



                                                                                              

Р О К 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку важи

________________________ дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М. П.



















ОБРАЗАЦ  7

ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ

_______________________________________
(уписати понуђени рок гаранције )

Гаранција на изведене радове и на уграђену опрему не може бити краћа од 24 месеца

М. П. Потпис овлашћеног лица



VII

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора



ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ
       Књажевац,Карађорђева 15.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ,у  Књажевцу,са седиштем у 
ул.  Карађорђевој  бр.  15., ПИБ 100630758,  матични  број 
07301464,  коју  заступа Милена  Милошевић  Мицић,в.д. 
директор (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. ______________________________________________________  са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор (у даљем тексту: Извођач посла) 

Напомена: Другу уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама  ("Службени 

гласник РС", бр.  124/2012 и 68/15) спровео поступак  јавне набавке мале вредности 
број 2/2016, чији  је  премет набавка  услуге  увођења система  аутоматске  дојаве 
пожара у објектима Завичајног  музеја Књажевац, на основу позива за подношење 
понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
09.08.2016.; 

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број 
(биће  преузето  из  понуде), која  у  потпуности  одговара  спецификацијама  из 
конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио  понуђачу уговор за услугу увођења система аутоматске дојаве пожара у 
објектима  Завичајног  музеја  у  Књажевцу,у  ул.  Карађорђевој  бр.  15.,кући  Аце 
Станојевића у ул. Његошевој бр. 6. објектима у Равнии Балта Бериловцу.

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона 
о јавним набавкама; 

- да  ће  Извођач  радова  извршење  уговорених  обавеза  по  овом 



Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 



ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет  Уговора  је увођење система  аутоматске  дојаве  пожара  у 

објектима  Завичајног  музеја  у  Књажевцу,у  ул.  Карађорђевој  бр.  15.,кући  Аце 
Станојевића у ул. Његошевој бр. 6. објектима у Равни и Балта Бериловцу и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац), динара. Цена је фиксна, 

изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена  обухвата  конфигурисање  и  програмирање  централе, обележавање, 

испитивање  функционалности, издавање  уверења  о  функционалности  система  од  стране 
овлашћене установе, пуштање система у рад, достава књиге одржавања система, достава 
техничких листова и атеста уграђене опреме, достава алармног плана, обука корисника за 
руковање системом, израда записника о функционалном испитивању и примопредаји као и све 
зависне трошкове (транспорт опреме и материјала, заштита елемената ентеријера и простора, 
изношење отпада, грубо чишћење простора, трошкови пословања (техничка контрола, стручан 
и инспекцијски надзор, технички пријем и слично), као и израду пројекта изведеног објекта,за 
сваки објекат,који ће бити оврен од стране одговарајућег органа МУП-а, у 3 примерка у писаној 
форми један примерак на CD диску.
У цену су урачунати обавезни редовни сервиси у току гарантног рока (двомесечни 
и шестомесечни) сходно Закону о заштити од пожара („Службени гласнику РС", 
бр. 111/2009 и 20/15).

Плаћање уговорене цене извршиће се 30 % од уговорене цене у 
року од 10 дана од дана закључења уговора ( за који износ је понуђач доставио 
меницу на дан закључења уговора )*,остатак  у року од 30 дана, од достављања 
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа 
Наручиоца( *уколико понуђач није тражио аванс,плаћање ће се извршити у року од 30 
дана  од  достављања  привремених  односно  окончане  ситуације,  оверене  од  стране 
надзорног органа Наручиоца )

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 3.
Извођач  радова  је  у  тренутку  закључења  Уговора, као  средство 

финансијског  обезбеђења  предао  наручиоцу  две  бланко  сопствене  менице 
,регистроване код пословне банке,  менично овлашћење и картон депонованих 
потписа, за  добро извршење посла,  у  износу од 10 %    од укупне  вредности 
уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без 
протеста”,  роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од рока за 
испуњење обавеза, када је у питању  меница за добро извршење посла односно 
са роком пет дана дужим од истека гарантног рока,када је у питању меница за 
отклањање недостатака у гарантном року .

Члан 4.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, 

као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности уговора, која 
траје 5 дана дуже од гарантног рока.

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

Члан 5.
У  случају  неизвршења  Уговорних  обавеза  од  стране  Извођача 

радова, а у складу са одредбама овог уговора, Наручилац задржава право да 
реализује средства финансијског обезбеђења.



МЕСТО, НАЧИН И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.

Место увођења система аутоматске дојаве пожара је у објектима 
Завичајног музеја у Књажевцу,у ул. Карађорђевој бр. 15.,кући Аце Станојевића у 
ул. Његошевој бр. 6. објектима у Равни и Балта Бериловцу

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила 
Наручиоца  за  време извођења  радова  и  боравка  ангажованих  лица  на  месту 
извођења радова.

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим 
прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла, као и да врши редовне 
двомесечне  и  шестомесечне  сервисе  у  току  гарантног  рока  сходно  Закону  о 
заштити од пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009 и 20/15)

Извођач радова је дужан да на захтев наручиоца изводи радове и 
ван радног времена, викендом и празником као и да поштује налоге Наручиоца о 
привременим обуставама радова због активности у објекту.

Рок за завршетак радова је два (2) месеца од дана увођења у посао.

КВАЛИТЕТ

Члан 7.

Извођач радова је  дужан да предметне услуге  врши у складу са 
Законом о заштити од пожара  („Службени гласнику РС", бр.  111/2009 и 20/15) и 
Правилником  о  техничким  нормативима  за  стабилну  инсталацију  за  дојаву 
пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 87/93) као и правилима струке.

Извођач радова је дужан да изради пројекат изведеног објекта у 3 
(три) примерка у папирној форми,за сваки објекат,оверен од стране одговарајућег 
органа МУП-а,као и један примерак на CD диску.

ГАРАНЦИЈА
Члан 8.

Гаранција  на  изведене  радове  и  за  уграђену  опрему  је  (биће 
преузето из понуде) од записничке примопредаје радова.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 9.
Наручилац и понуђач ће записнички консататовати обим изведених 

радова и уграђеног материјала.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

изведених радова, односно уграђеног материјала, Понуђач мора исте отклонити 
најкасније у року од два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, 
односно дужан је да уграђени материјал замени новим у противном наручилац 
задржава право да раскине уговор.

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и 
квалитет изведених радова.



МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 10.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује 
све  потребне  мере  заштите  у  складу  са  одредбама  Закона  о  безбедности  и 
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005) .

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 11.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 
је Милена Ђорђевић,дипл. ек. 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну 
тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације и друге 
елементе, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА
Члан 13.

Извођач радова је дужан да након закључења Уговора, у року од 
три  дана  достави  имена  ангажованих  извршилаца  посла  која  ће  испоручити 
предметна добра, као и податке о возилима која ће користити .

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 14.

Извођач радова је  дужан  да у  складу са одредбом члана  77. Закона о 
јавним набавкама (" Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 68/15), без одлагања писмено 
обавести Наручиоца о било којој  промени у вези са испуњеношћу услова из поступка 
јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
За  све  што  није  предвиђено  овим  уговором, примењиваће  се  одредбе 

Закона о облигационим односима.



Члан 16.

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

Члан 17.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој 
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 18.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у 

случају  када  друга  страна  не  испуњава  или  неблаговремено  испуњава  своје 
уговором преузете обавезе.

О  раскиду  Уговора, уговорна  страна  је  дужна  писменим  путем 
обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од  15 дана од 
дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Члан 19.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, 
у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 20.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка

НАРУЧИЛАЦ ИЗВОЂАЧ ПОСЛА
М.П. - потпис -

Милена Милошевић Мицић, вд 
директор Завичајног музеја 

Књажевац                    директор



VIII
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО ПОЗИЦИЈАМА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ОБЈЕКАТ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У КЊАЖЕВЦУ У УЛ.  КАРАЂОРЂЕВОЈ 15.

Ред. бр Позиција Јед. мере Количина
Јед.цена без 

ПДВ-а
Јед.цена са 

ПДВ-ом

Укупно 
јединична цена 

без ПДВ-а

Укупна 
јединична 

цена са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Испорука и монтажа комплетно 
опремљене адресабилне централе 
сл. типу SIMPO са проширењем за 
две петље типа SIMPO Loop 
TTE.Подржава рад у две петље до 
16 зона и укупним бројем од250 
детектора по зони.Батерија NiCd,7 
релејни излаз за аларм,1релејни 
излаз за грешку

ком.

1
2 испорука и монтажа 

адресабилних оптичко-димних 
детектора сличних типу Sensol 
IRIS  S130

ком 33

3 Испорука и монтажа 
универзалног подножја 
детектора сличног типу Sensol 
IRIS B124

ком 33

4 Испорука и монтажа аналогних 
ручних јављача пожара 
сличних типу Sensol IRIS MCP 
150

ком 9

5 Испорука и монтажа алармне 
сирене,са јачином звука већом 
од 110 dB/1m,12-30 VDC за 
унурашњу монтажу IP 44

ком 6

6 Испорука и монтажа 
инсталационог кабла J-H(St)H 
2X2X0,8 mm кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 

m 1 1000



спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

7 Испорука и полагање кабла за 
сирену NHXHX FE180/E90 
2x1,5 mm2 кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 200

8 Испорука и полагање напојног 
кабла противпожарне централе 
PP-Y 3x1,5 mm2,по зиду 
унутрашња монтажа.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 15

9 Програмирање противпожарне 
централе и пуштање у рад

компл. 1

10 преглед и испитивање изведене 
инсталације и пуштање у рад

ком 1

11 Израда Пројекта изведеног 
стања,Стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара

ком 1

12 УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А:

13 УКУПНА 
ЦЕНА СА ПДВ 
-ОМ



ОБЈЕКАТ  ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У У КЊАЖЕВЦУ У УЛ. ЊЕГОШЕВОЈ БР. 6.  (КУЋА АЦЕ СТАНОЈЕВИЋА )

Ред. бр Позиција Јед. мере Количина
Јед.цена без 

ПДВ-а
Јед.Цена са 

ПДВ-ом

Укупно 
јединична цена 

без ПДВ-а

Укупна 
јединична 

цена са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Испорука и монтажа 
комплетно опремљене 
аналогне централе сл. tипу 
BENTEL J 408-2.Подржава рад 
до 2 зоне и укупним бројем од 
64 детектора.Батерија NiCd,1 
релејни излаз за аларм,1 
релејни излаз за грешку

ком

1
2 Испорука и монтажа аналогних 

оптичко димних детектора 
сличних типу FEO 2000 
произвођача Bentel

ком 12

3 Испорука и монтажа 
универзалног подножја 
детектора сличног типу FE-CB

ком 12

4 Испорука и монтажа аналогних 
ручних јављача пожара 
сличних типу MCP 900

ком 2

5 Испорука и монтажа алармне 
сирене,са јачином звука већом 
од 110 dB/1m,12-30 VDC за 
унурашњу монтажу IP 44 
сличне типу HS 900

ком 3

6 Испорука и монтажа 
инсталационог кабла J-H(St)H 
2X2X0,8 mm кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 

m 1 300



и сл.)
7 Испорука и полагање кабла за 

сирену NHXHX FE180/E90 
2x1,5 mm2 кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 80

8 Испорука и полагање напојног 
кабла противпожарне централе 
PP-Y 3x1,5 mm2,по зиду 
унутрашња монтажа.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 10

9 Програмирање противпожарне 
централе и пуштање у рад

компл. 1

10 преглед и испитивање изведене 
инсталације и пуштање у рад

ком 1

11 Израда Пројекта изведеног 
стања,Стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара

ком 1

12 УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А:

13 УКУПНА 
ЦЕНА САПДВ 
-ОМ



ОБЈЕКАТ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У РАВНИ

Ред. бр Позиција Јед. мере Количина
Јед.цена без 

ПДВ-а
Јед.Цена са 

ПДВ-ом

Укупно 
јединична цена 

без ПДВ-а

Укупна 
јединична 

цена са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Испорука и монтажа 
комплетно опремљене 
аналогне централе сл. tипу 
BENTEL J 408-2.Подржава рад 
до 2 зоне и укупним бројем од 
64 детектора.Батерија NiCd,1 
релејни излаз за аларм,1 
релејни излаз за грешку

ком

1
2 Испорука и монтажа аналогних 

оптичко димних детектора 
сличних типу FEO 2000 
произвођача Bentel

ком 10

3 Испорука и монтажа 
универзалног подножја 
детектора сличног типу FE-CB

ком 10

4 Испорука и монтажа аналогних 
ручних јављача пожара 
сличних типу MCP 900

ком 2

5 Испорука и монтажа алармне 
сирене,са јачином звука већом 
од 110 dB/1m,12-30 VDC за 
унурашњу монтажу IP 44 
сличне типу HS 900

ком 2

6 Испорука и монтажа 
инсталационог кабла J-H(St)H 
2X2X0,8 mm кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 500



7 Испорука и полагање кабла за 
сирену NHXHX FE180/E90 
2x1,5 mm2 кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 120

8 Испорука и полагање напојног 
кабла противпожарне централе 
PP-Y 3x1,5 mm2,по зиду 
унутрашња монтажа.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 10

9 Програмирање противпожарне 
централе и пуштање у рад

компл. 1

10 преглед и испитивање изведене 
инсталације и пуштање у рад

ком 1

11 Израда Пројекта изведеног 
стања,Стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара

ком 1

12 УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А:

13 УКУПНА 
ЦЕНА СА ПДВ 
-ОМ



ОБЈЕКАТ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У БАЛТА БЕРИЛОВЦУ

Ред. бр Позиција Јед. мере Количина
Јед.цена без 

ПДВ-а
Јед.Цена са 

ПДВ-ом

Укупно 
јединична цена 

без ПДВ-а

Укупна 
јединична 

цена са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Испорука и монтажа 
комплетно опремљене 
аналогне централе сл. tипу 
COFEM CVLR 02 Z Подржава 
рад до 2 зоне и укупним бројем 
од 64 детектора.Батерија 
NiCd,1 релејни излаз за аларм,1 
релејни излаз за грешку

ком

1
2 Испорука и монтажа аналогних 

оптичко димних детектора 
сличних типу  A30BST 
произвођача COFEM

ком 8

3 Испорука и монтажа 
универзалног подножја 
детектора сличног типу FE-CB

ком 8

4 Испорука и монтажа аналогних 
ручних јављача пожара 
сличних типу CCPE 900

ком 2

5 Испорука и монтажа алармне 
сирене,са јачином звука већом 
од 110 dB/1m,12-30 VDC за 
унурашњу монтажу IP 44 
сличне типу HS 900

ком 2

6 Испорука и монтажа 
инсталационог кабла J-H(St)H 
2X2X0,8 mm кроз HF црева у 

m 1 40



зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

7 Испорука и полагање кабла за 
сирену NHXHX FE180/E90 
2x1,5 mm2 кроз HF црева у 
зиду испод малтера и у 
спуштеном плафону.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 20

8 Испорука и полагање напојног 
кабла противпожарне централе 
N2XH 3x1,5 mm2,по зиду 
унутрашња монтажа.Позиција 
обухвата и испоруку и уградњу 
потребног додатног 
прибора(разводне 
кутије,типлови,шрафови,везице 
и сл.)

m 1 10

9 Програмирање противпожарне 
централе и пуштање у рад

компл. 1

10 преглед и испитивање изведене 
инсталације и пуштање у рад

ком 1

11 Израда Пројекта изведеног 
стања,Стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара

ком 1

12 УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А:

13 УКУПНА 
ЦЕНА САПДВ 
-ОМ

УКУПНА ПОНУЂЕНА  ЦЕНА ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ  ______________ дин.БЕЗ ПДВ-а, односно ____________дин.СА ПДВ-ом



Понуђач тражи аванс у износу од __ % од вредности понуде без ПДВ-а,што укупно износи _______________дин. 
без ПДВ-а.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене  :  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони  7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На 
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ОБРАЗАЦ  8
                                                                                                                       

IX

ОБРАЗАЦ 

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним 
набавкама понуђачу  надокнадити  трошкове  израде  узорка  или модела, ако  су 
израђени  у  складу  са  техничком  спецификацијом  наручиоца  и  трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду 
тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Потпис овлашћеног лица
М. П.



ОБРАЗАЦ  9

________________________________________________
 Назив и адреса понуђача 

Место:_____________
Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 
Уговор за јавну набавку бр. 2/2016 –услуга увођења система аутоматске дојаве пожара у 
објектима Завичајног музеја Књажевац,на дан  закључења Уговора, доставити две бланко 
сопствене менице ,регистроване код пословне банке, менично овлашћење и картон 
депонованих потписа, за добро извршење посла, у износу од 10 %   од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, 
роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од рока за испуњење обавеза, 
када је у питању  меница за добро извршење посла односно са роком пет дана дужим од 
истека гарантног рока,када је у питању меница за отклањање недостатака у гарантном 
року .

Уколико будемо тражили аванс из тачке 10. Упутства за сачињавање понуде,у 
износу до 30 % од вредности уговора,обавезујемо се да доставимо меницу за износ 
наведене вредности,као у ставу 2. тач. 10. 

                         (м.п.)                           ПОНУЂАЧ 

                                                        ____________________________
                                                       (потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује 
овлашћени представник групе понуђача. 



ОБРАЗАЦ  10.

                                                                                                               

X

И З Ј А В А 

ОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М. П.


	5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

