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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
редни број 21/18 заведене под бројем Су IV-22- 24/2018 дана 12.10.2018. године и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку број  Су IV/ 22-24-1/2018  од дана 12.10.2018. 
године припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

БЕЗБЕДНОСНЕ ОПРЕМЕ 
(РЕНДГЕНСКИ УРЕЂАЈ И МЕТАЛ ДЕТЕКТОР ВРАТА) 

ЈН бр.  21/18 
 

I 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о Наручиоцу 

  Наручилац: Први основни суд у Београду 
  Седиште : Београд 
  Адреса: Савска 17-а  
  ПИБ: 106400870 
  Матични број 17772686  
  Интернет страница: www.prvi.os.sud.rs 
  
 Служба за финансијско-материјално пословање 
 јавне набавке, Првог основног суда у Београду налази се у згради суда на адреси    
 Булевар Николе Тесле бр.42а, Нови Београд. 
 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка добара безбедносне опреме (рендгентски уређај и 
метал детектор врата) број 21/18. 
 

4.  Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, од дана отварања понуда, биће 
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три 
дана од дана доношења. 
 

5. Контакт 
Лице за контакт: Јеленка Грба  e - маил адреса: javnenabavke@prvi.os.sud.rs. 
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II 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара безбедносне опреме (рендгентски уређај и 
метал детектор врата) за потребе Првог основног суда у Београду. 
 

2. Назив и ознака из општег речника 
38582000-8 Опрема за рендгенску контролу. 
 

3. Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

4. Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне 
документације. 

 
 
III 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 1. Каталог произвођача 
Понуђач је дужан да у понуди достави каталог произвођача уређаја за 2017. или 2018. 
годину, са прецизно означеним уређајима који се нуде, на српском језику и јасно 
видљивим техничким карактеристикама. Понуђени уређај мора имати техничке 
карактеристике које одговарају опису захтеваних уређаја  из спецификације. 
 
 2. Рок испоруке  
Рок испоруке, монтаже и пуштање у рад уређаја је 60 дана од дана закључења уговора. 
 
Лица задужена за инсталацију и одржавање уређаја морају поседовати важећу лиценцу 
издату од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије (у даљем тексту: Агенцијa). 
 
Испорука и монтажа добара, на захтев Наручиоца могу да се изврше и по окончању 
радног времена, викендом и празником без права на посебно увећану накнаду. 
 
Понуђач мора поседовати Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за 
постављање и пробни рад уређаја, на који даје сагласност Агенција,  а на основу којег се 
одобрава коришћење уређаја. Обавеза Понуђача је да прибави решење о коришћењу 
предметног уређаја, као извора јонизујућег зрачења.  
 
Понуђач је дужан да уз испоруку добара достави гарантне и фабричке листове и сву 
пратећу техничку документацију са преводом на српски језик.  
 
Понуђач је дужан да у понуди достави фотокопију важећег уговора закљученог са 
овлашћеном институцијом која врши периодичне контроле предметних уређаја који су 
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извор јонизујућег зрачења и који је сетификован од стране надлежног државног органа у 
складу са важећим прописима републике Србије. 
 
 3. Гаранција 
Гаранција за испоручена добра је минимум годину дана. Гаранција почиње да тече од 
записнички извршеног пријема добара. Понуђач је дужан да врши редован сервис и 
редовну контролу прописану од стране произвођача у гарантном року, као и додатне 
редовне контроле у наредне три године након истека гарантног рока.  
  
  4. Место испоруке 
Место испоруке добара је Нови Београд, Булевар Николе Тесле 42а. 
 
 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара.  
  
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 
добара, Понуђач  je дужан да у року од 5 (пет) дана отклони уочене недостатке, односно 
да испоручено добро замени новим у року од 30 дана, у противном Наручилац задржава 
право да раскине Уговор.  
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јеленка Грба, 
контакт телефон 011/655-3877. 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, овлашћено је 
да приликом записничке примопредаје предмета набавке прими средство финансијског 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року сачињено у складу са одредбама 
Уговора. 
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IV  
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из члана 75. ЗЈН 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН). 

- 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. 
тачка 2) ЗЈН). 

- 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији  (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН). 

-  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
Доказ за правно  
лице: 
Доказ за 
предузетнике: 
Доказ за 
физичко лице: 

Попуњена, потписана и оверена изјава од стране 
Понуђача која је саставни део конкурсне 
документације.  

 
- Поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке у складу са Законом о заштити од јонизујућег 
зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 
93/2012) ( члан 75. став 1. тачка 5)  ЗЈН)  

Доставити од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну  сигурност 
Србије:  

Доказ за правно  лице: 
Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 

- Лиценцу за појединачни промет-набавку, продају, 
увоз и извоз генератора јонизујућег зрачења, са 
складиштењем; 
- Лиценцу за обављање радијационе делатности са 
изворима јонизујућих зрачења и то за инсталацију и 
сервисирање  уређаја. 
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И З Ј А В А 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Понуђач 
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да 
испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  
јавне набавке мале вредности број 21/18, чији је предмет набавка добара безбедносне 
опреме (рендгентски уређај и метал детектор врата) и то: 
 
 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

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  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
 
 
   

  Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Понуђач 
________________________________________________________________ 
ПОТВРЂУЈЕ да Подизвођач _________________________________________испуњава 
услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне 
набавке мале вредности број 21/18, чији је предмет набавка добара безбедносне опреме 
(рендгентски уређај и метал детектор врата) и то: 
 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

 
2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

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  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
У случају потребе образац копирати. 
  
 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Члан групе  
______________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ 
да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у 
поступку  јавне набавке мале вредности број 21/18, чији је предмет набавка добара 
безбедносне опреме (рендгентски уређај и метал детектор врата) и то: 
 
 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 
 

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 (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
У случају потребе образац копирати. 
 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  

Датум: __________________ 
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА) 
  
 2.1. Технички и кадровски капацитет 
 
  2.1.1. Понуђач треба да располаже техничким капацитетом: 
 
 - Понуђач мора имати сервис и складиште - магацин резервних делова за 
сервисирање у гарантном и вангарантном року за пружање услуга у Београду, 
сертификован од произвођача опреме као и надлежне Агенције за заштиту од јонизујућег 
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у складу са важећим прописима Републике 
Србије. 
  Наручилац задржава право обиласка сервиса и магацина резервних делова. 
 
Доказ за правно  
лице: 
Доказ за 
предузетнике: 
Доказ за физичко 
лице: 

- Доставити попуњену, потписану и оверену печатом изјаву о 
поседовању  сервиса и магацина резервних делова за сервисирање 
предметних уређаја. 

   
  - понуђач мора поседовати најмање једно доставно возило у власништву,  по 
основу закупа, или уговора о лизингу.  
 

Доказ за правно  
лице: 
Доказ за 
предузетнике: 
Доказ за физичко 
лице: 

- Поседовање возила Понуђач доказује достављањем 
фотокопије саобраћајне дозволе, а уколико возило није у 
својини Понуђача и фотокопију уговора закљученог са 
правним или физичким лицем, који представља један од 
наведених правних основа за поседовање возила. 

 
-  Понуђач мора доставити референце, као доказ техничког и пословног 
капацитета, да је у последње три године успешно испоручио и пустио у рад 
понуђене моделе рендгенских уређаја и метал детектор врата на територији 
Србије: 
 

Доказ за правно  
лице: 
Доказ за 
предузетнике: 
Доказ за физичко 
лице: 

Потврда/е наручиоца-лица/корисника којом/има се 
потврђује да је понуђач у претходне три године до 
дана отварања понуда успешно (у уговореном року, 
количини и квалитету) испоручио и пустио у рад 
минимум два рендгенска уређаја за контролу робе и 
минимум двоја метал детектор врата. 

 
 
Понуђач може доставити једну или више потврда, при чему потврде не морају бити од 
једног наручиоца/корисника, већ могу бити и од више наручилаца/корисника. 
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Образац референтна листа и Модел потврде референтних наручилаца су саставни део 
конкурсне документације. 
 
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, узимају се у обзир само референце Понуђача, 
а не и референце подизвођача.  

 
 
 2.1.2. Понуђач треба да располаже кадровским капацитетом 
 
Понуђач треба  да има минимум два сервисера, са најмање завршеном средњом 
стручном школом (техничка струка) у четворогодишњем трајању, запослена или радно 
ангажована по основу уговора о делу, уговора о привременим и  повременим пословима, 
уговора о допунском раду или по другом правном основу, а у складу са Законом који 
уређују рад и радни односи, који поседују сертификат од стране произвођача уређаја 
или овлашћеног лица произвођача за инсталацију  и одржавање уређаја и сертификат 
издат од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије.  
 
Доказ за правно  
лице: 
Доказ за 
предузетнике: 
Доказ за физичко 
лице: 

- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег 
се види да су  запослена лица пријављена на обавезно пензијско 
инвалидско осигурање, а уколико је радно ангажован -  уговор о 
радном ангажовању  у складу са важећим Законом о раду.  Уколико 
се из наведених образаца не види профил стручне спреме за 
запослена лица,  понуђач је дужан да достави доказ (уверење, 
диплому, сертификат или уговор о раду) или неки други доказ  о 
стеченом образовању. 
- сертификат издат од стране произвођача опреме или другог 
правног лица овлашћеног од стране произвођача предметне опреме 
(уколико је сертификат на страном језику потребно је приложити 
превод на српски језик од стране овлашћеног тумача) и сертификат 
издат од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије, да су додатно оспособљени за 
спровођење мера заштите на пословима лица одговорног за 
заштиту од јонизирајућег зрачења у производњи, инсталирању или 
сервисирању извора јонизирајућег зрачења 

 
 

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 поверити подизвођачу, а 
који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 
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подизвођача, као и назив подизвођача, а уколико Уговор буде закључен између 
Наручиоца и Понуђача, 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 изјаву о испуњености обавезних услова (чл. 
75. Закона о јавним набавкама), која је саставни део конкурсне документације. 
 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 
наведених услова Понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача 
којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 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 достави 
изјаву о испуњености обавезних услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама), која је 
саставни део конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 
Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије конкурсном документацијом. 
 
Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН  који се односи на поседовање важеће 
дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом, дужан је да испуни Понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
 2) опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 
 

 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако 
другачије није одређено конкурсном документацијом. 
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Наручилац може 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. Ако Понуђач 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.  
 
Уколико је Понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар 
понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 
доступни. 
 
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. 
 
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 државе. Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у 
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла 
бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду 
приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно 
достави тражена документа у примереном року.  
 
 Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона 
о јавним набавкама, Понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, 
јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, 
уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од 
стране судског тумача. 
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2.1. ДОВОЉНИ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ СЕРВИСА  И МАГАЦИНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседујем сервис и 
складиште-магацин резервних делова за сервисирање рендгенских уређаја:  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
(Уписати назив,  седиште и правни основ коришћења сервиса и магацина резервних  
делова). 
 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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2.1.1. Довољни технички капацитет 
 
 
Поседовање возила 
 

  
Ред. 
бр. 

 
Марка, тип и  
и регистарска ознака возила 
 

Правни основ коришћења 

1. 

  

(Уписати податке у табелу и по потреби табелу копирати) 
 
  
 

  Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  
   

 
 
 
2.1.2. Довољни кадровски капацитет 
 
 

Ред.  
бр. 

Име и презиме сертификованих сервисера 

  

  

(Уписати податке у табелу) 
 
 

 М.П. Потпис овлашћеног лица 
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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.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          ЈГ 

 16 од 41 
 

 
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 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 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)  опис 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. 
 
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. Све изјаве дате под 
материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају 
овлашћена лица свих чланова групе.  
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2. Подношење понуде 

Рок за подношење понуде је 10 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца, односно до 01.11.2018. године до 12 часова. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
 
Уколико Понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена 
од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 
 
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 на адресу: Први основни суд у Београду, Булевар Николе Тесле 
бр.42а, Нови Београд, приземље, шалтер пријема Наручиоца до 01.11.2018. године до 
12:00 часова. 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.  
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до 
назначеног датума и часа. 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.  
 
Јавно отварање понуда биће одржано 01.11.2018. године у 12:30 часова, на адреси: Први 
основни суд у Београду, Булевар Николе Тесле бр.42а, Нови Београд, сутерен просторија 
број С.44. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају 
оригинална овлашћења за учествовање у поступку јавног отварања понуда, одн. 
пуномоћје које не мора бити оверено. Благовремено приспеле понуде Комисија ће 
отварати по редоследу приспећа Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао 
поступку јавног отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од 
дана отварања понуда. 
 
 4. Понуда са варијантама није дозвољена 
 
 5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
Понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду 
и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са 
јасном назнаком који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

 
 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. 



 

                                                          ЈГ 

 18 од 41 
 

            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 поверити подизвођачу, а 
који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача као и 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 у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 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 садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети    
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора. 
 
Споразумом се уређују се 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 исказана у динарима са и без ПДВ-а, са заокруженом децималном 
вредношћу, место испоруке код Наручиоца. 
 
У цену уређаја урачунати набавку, испоруку и монтажу уређаја са свим потребним 
материјалом за монтажу, трошковима транспорта и царине и свим другим зависним 
трошковима, по систему кључ у руке. 
 
У цену уређаја мора да буде урачунат и радиолошки преглед опреме од стране овлашћене 
институције у Републици Србији после извршене монтаже на лицу места са издавањем 
сертификата, као и прибављање решења од Агенције којим се одобрава коришћење 
уређаја, као извора јонизујућег зрачења.  
 
У цену уређаја урачунати редовне сервисе и редовне контроле прописане од стране 
произвођача у гарантном року, и они постају обавеза Понуђача у гарантном року и 
додатне редовне контроле у наредне три године после истека гарантног рока. 
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 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране 
овлашћеног лица Наручиоца.  
            
Понуђач је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на основу 
закљученог Уговора и на основу расположивих финансијских средства из Уговора, у 
Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са 
Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 
исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени 
гласник бр. 7/2018) 
 
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у 
Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року 3 дана, од дана извршене 
регистрације у Централном регистру фактура, у супротном Понуђач је дужан да откаже 
фактуру.  
 
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о Наручиоцу, 
број и датум закљученог Уговора, адресу - место испоруке добара и датум извршене 
испоруке добара.  
 
 11. Средства финансијског обезбеђења 
 
 11.1 Понуђач је дужан да у понуди достави: 
-  Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од  2% од вредности 
понуде без ПДВ-а, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ 
бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и 
други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница 
и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016). 
-   Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, без 
сагласности понуђача може поднети на наплату а која мора да траје најмање колико и рок 
важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у случају 
да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду 
или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија 
или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном 
документацијом. 
-   Потврду о регистрацији менице; 
-  Копију картона депонованих потписа код банке на коме се јасно виде депоновани 
потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана 
од дана отварања понуда. 
 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 
заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
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 11.2. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у тренутку закључења 
уговора достави Наручиоцу: 
-  Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне 
уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање 
и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ 
бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и 
други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница 
и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016); 
-  Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-
а без сагласности Понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од 
истека рока важности Уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза. 
- Потврду о регистрацији менице;  
-  Копију картона депонованих потписа код банке на коме се јасно виде депоновани 
потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана, 
од дана закључења Уговора. 
 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
 
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 
захтев Понуђача. 
 
 11.3. Понуђач којем буде додељен Уговор дужан је да у тренутку примопредаје 
предмета уговора достави: 
 - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 
висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену од стране лица 
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 
и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 
-  Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-
а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, са роком важења 5 дана дуже од 
истека гарантног рока, у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом Уговору; 
-  Потврду о регистрацији менице,  
- Копију картона депонованих потписа код банке на коме се јасно виде депоновани 
потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, 
од дана закључења Уговора. 
 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
 
 12. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 
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Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико Понуђач не 
извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 
 
 13. Заштита података Наручиоца 
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Саставни део конкурсне документације 
је изјава о чувању поверљивих података. Лице које је примило податке одређене као 
поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 
 
 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, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, 
тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему могу да укажу Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда предајом на писарници Наручиоца уз напомену "Додатне 
информације – јавна набавка мале вредности број 21/18 и то радним данима од 7,30  до 
15,30 часова или путем мејла javnenabavke@prvi.os.sud.rs . 
 
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 у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
  
 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
После отварања понуда Наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном 
облику  захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
 
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид код Понуђача) односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу 
оставити примерен рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 
контролу (увид) код Понуђача као и код његовог подизвођача. 
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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 у јавној набавци биће донета 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 временски период гаранције на испоручена добра.  
 
 19. Накнада за коришћење патента 
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч. 
 
 20. Захтев за заштиту права  
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач односно заинтересовано лице, које има 
интерес за доделу Уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца. 
Захтев за заштиту права којим се 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.  Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 
После доношења одлуке о додели Уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
 
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће 
податке: 
 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
 2) назив и адресу Наручиоца; 
 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци   
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                        Наручиоца; 
 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
 7) потпис подносиоца. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште); 
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 

- износ таксе у висини од 60.000,00 динара; 
- жиро рачун број:  840-30678845-06; 
- шифра плаћања:153 или 253; 
- позив на број: редни број  јавне набавке; 
- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 
- корисник: Буџет Републике Србије; 
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом 
банке или поште, који садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
  
            21. Закључење Уговора 
Наручилац може на основу члана 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. 
 
 22. Измене током трајања Уговора 
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења Уговора о јавној набавци, 
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то 
постоје оправдани разлози. 
 

     23.Обавештење о закљученом Уговору 
Наручилац ће објавити обавештење о закљученом Уговору о јавној набавци у року од 5 
дана од дана закључења Уговора, на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
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И З Ј А В А 
о чувању поверљивих података 

 
___________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 
подизвођаче, да ћу у поступку јавне набавке мале вредности број 21/18, чији је предмет 
набавка добара безбедносне опреме (рендгентски уређај и метал детектор врата) и 
приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам 
стављени на располагање, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и 
откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, 
инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у 
безбедносном смислу.  
 
Упознат сам са чињеницом да током реализације Уговора могу имати приступ записима и 
документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није 
дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском 
законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим. 
 
Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца, и прихватам да 
откривање информација било ком појединцу, кога Наручилац као власник података није 
овластио за приступ, може бити предмет кривичне или грађанске одговорности. 
 
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без 
обзира на степен те поверљивости. 
 
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора. 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  

Датум: __________________ 

  

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и 
попуњена од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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VI 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности  
добара безбедносне опреме (рендгентски уређај и метал детектор врата), ЈН број 21/18 
 
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 начин подношења понуде 
    А) Самостално 
    Б) Са подизвођачем 
    В) Као заједничку понуду 
 
3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ____________дана.  
    Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
 
4) ГАРАНЦИЈА НА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА ______________МЕСЕЦИ 
     Гаранција не може бити краћа од 12 месеци 
 
5) РОК ИСПОРУКЕ  ______________дана. 
    

 
 
 
датум: 
____________________ 
место: 

потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
 

____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Пословно име или 
скраћени назив 

 

Улица и број 
 

Место 
 

Адреса седишта 

Општина и 
број 

 

Матични број  
 

Порески 
идентификациони број 

 

Одговорно лице 
 

Лице за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

e-mail 
 

Рачун банке и назив 
банке 

 

 
Напомена:  уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем.  
Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју 
подизвођача 
 
 
 Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ - НОСИОЦУ ПОСЛА 
 
 

Пословно име или 
скраћени назив 

 

Улица и број 
 

Место 
 

Адреса седишта 

Општина и 
број 

 

Матични број  
 

Порески 
идентификациони број 

 

Одговорно лице 
 

Лице за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

e-mail 
 

Рачун банке и назив 
банке 

 

 
Напомена:  уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача. Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично 
бити поверено већем броју понуђача. 
 
 
 
 Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде 

Ред. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 

мере. 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена 
са  ПДВ-ом 

Укупно без     
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупно са 
ПДВ-ом 

(4х6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад 
ренгенског уређаја у комплету са метал 
детектор вратима 
 
 
__________________________________________ 
(уписати назив произвођача и тип уређаја 
који нуди) 

кол. 1 

    

1. 

 
Минималне карактеристике ренгенског уређаја које се траже: 
1. Опште карактеристике: 
Уређај намењен откривању скривеног оружја, експлозива, наркотика, кријумчарене и забрањене робе у ручним торбама и пакетима 
2. Покретљивост: 
Треба да буде покретљив, да поседује точкове и подесиве ножице 
3. Физичке особине: 
 Приближне димензије уређаја:   ~ 2000 mm × 800÷850 mm ×1200÷1300 mm 
 Величина тунела: ширина мин 600 mm и  висина мин 400 mm  
 Тежина уређаја: < 400 kg 
 Висина покретне траке скенера: max 700 mm 
 Брзина траке: min  0,2 m/sec 
 Носивост траке: min 160 kg 
4. Ренгенски генератор: 
Анодна волтажа: max 160 kV  
L детекторска линија 
Кућиште: један резервоар 
Хлађење: запечаћени уљни резервоар 
Рендгенска доза (по испитивању): max 0,14 mrem 
5. Пробијање челика: 
Типично 31 mm 
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Ред. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 

мере. 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена 
са  ПДВ-ом 

Укупно без     
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупно са 
ПДВ-ом 

(4х6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Резолуција – откривање жица: 
Типично 40 AWG ( 0,08 mm ) 
7. Систем за анализу слике: 
24 bita 
Монитор: минимум 19" TFT 
Контрастна осетљивост: минимум  2.000.000 боја 
8. Околина: 
Радна темперарура: 0÷ 40 °С 
Влажност: 10÷90% 
Без кондензације 
Усклађеност са важећим ЕУ регулативама у вези зрачења, безбедности и нешкодљивости уређаја, што се доказује одговарајућим 
документацијом (копија) 
9. Сигурност филма: 
Гарантовано за филмове велике брзине до ISО 1600 (33 DIN) 
10. Системско напајање: 
220 VAC +10%  -15 %          50÷60 Hz      
Потрошња: 0,8 kVA  
11. Додатна Опрема: 
УПС уређај за заштиту у случају нестанка електричне енергије, улазно/излазна покретна ролер трака за прихват торби дужине минимум 
1000 mm 
12. Обука: 
Дводневна КД обука за оператере и супервизоре, укључујући и теоријско-практични  курс обуке оператера у вези распознавања и 
идентификације различитих опасних материја и средстава, коришћењем тренажера - симулатора рада рендген уређаја  
13. Додатне функције: (коришћење свих тражених функција у реалном времену, без потребе заустављања конвејер траке) 
Показатељ датума и времена, бројач пртљага, кориснички ид број, акустично обележавање пртљага, приказ оперативног режима рада, 
функција поновног приказа слике, слободно програмирајуће приоритетне функције – режими, електронска континуална steplees  zoom 
функција, увећање од 2÷64 пута.  
Аутоматска функција распознавања области високе ренгенске апсорпције и њиховог посебног обележавања у циљу олакшавања 
идентификације предмета сакривених иза других високо апсорпционих предмета. Функција аутоматског обележавања сумњивих делова 
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Ред. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 

мере. 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена 
са  ПДВ-ом 

Укупно без     
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупно са 
ПДВ-ом 

(4х6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

пртљага са потенцијалним присуством дроге, експлозива и других сумњивих супстанци или материја високе апсорпције, маркирањем 
њихових области на основу њиховог органског порекла. 
Детекција и посебно обележавање (одређеном бојом)  органских материја са релативним атомским бројем  Z7, Z8 i Z9 у односу на 
обележавање осталих области (црно-бело). Функција класификације материја у циљу распознавања органских и неорганских материја, 
укључујући и функцију приказивања само органских или само неорганских материја. Функција контрастне оптимизације слике, 
независне од преовлађујуће  осветљености (у циљу побољшања слике) 
Систем за архивирања дигиталних слика прегледаног пртљага – мин 100.000 прегледаних торби. 
Произвођач опреме мора бити сертификован ISO 9001 стандардом, што је потребно доказати одговарајућим документацијом 
ауторизоване институције (копија) 
Опрема мора бити усаглашена са важећим прописима у области ЕМЦ и безбедности, што је потребно доказати декларацијом 
произвођача (копија) 

 Минималне карактеристике метал детектор врата које се траже: 
1. Опште карактеристике: 
Пролазна метал детекторска врата за преглед људи у пролазу.  Уређај мора да буде усклађен са најстрожим захтевима за безбедност 
ЕМD, с тим да се одржава велика брзина протока људи. 
2. Физичке особине: 
Приближне спољашње димензије уређаја:    ~ 2200 mm × ~ 800 mm × ~ 650 mm 
Приближне унутрашње димензије уређаја:   ~ 2000 mm × ~ 700 mm × ~ 650 mm 
3. Техничке карактеристике: 
Уређај мора да открива све врсте металног оружија и металних опасних предмета (магнетних и немагнетних) независно од положаја и 
брзине проласка кроз врата лица која се контролишу ( у опесгу од 0,5 до 1,3 m/s ). 
Уређај мора да поседује минимум Стандард 2 ниво осетљивости, у складу са ЕУ стандардом (ЕУ регулатива 185/2010) и он се доказује 
одговарајућим  сертификатом  произвођача. Уређај треба да буде унапред и фабрички програмиран за тренутно бирање и употребу тако и 
да омогућава висок  ниво дискриминације личних предмета код лица без неопходности додатног подешавања или програмирања. 
Током иницијалног инсталирања врата, испоручилац  мора да обезбеди верификацију детекционих могућности и калибрацију уређаја на 
лицу места у потпуности  са траженим ЕУ стандардима безбедносних  нивоа осетљивости и детекције. 
У току оперативног рада у складу са ЕУ стандардом 2 морају да се оптимизују и минимзују број непожељних аларма код контролисаних 
лица. 
Уређај мора да поседује вишезонску циљану индикацију у целом простору проласка – 60 зона. 
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Ред. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 

мере. 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена 
са  ПДВ-ом 

Укупно без     
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупно са 
ПДВ-ом 

(4х6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Потпуна отпорност на спољне механичке и електро утицаје и сигурност у складу са изабраним параметрима  и безбедносним 
стандардима. 
Високи ниво дискриминације са могућношћу програмирања односно додатног подешавања  нивоа детекције у складу са потребама 
корисника (локални или даљински) – програмирање КД врата мора да буде заштићено механичком заштитом и шифром  са минимум 6 
алфа нумеричких симбола, посебно за оператере и посебно за супервизоре. Програмирање треба да се врши на следећи начин: 
Програмирање уз помоћ тастатуре на контролној табли  КД  врата, Даљинско програмирање уз помоћ PC и лаптоп PC 
Уз помоћ чип картице са унапред дефинисаним стандардима осетљивости и детекције, IR даљинско програмирање заштићеном шифром, 
Bluetooth 
Уређај мора да има могућност подешавања визуелног и звучног сигнала у случају детекције металних објеката са растојања од мин. 5 
метара . 
Визуелни дисплеј у оба правца (улазни и излазни), по читавој висини панела где ће да се приказује висина детектованог (зона детекције) 
са минималном резолуцијом 35 цм. 
Уређај мора да буде нешкодљив за носиоце пејсмекера,труднице као и магнетне објекте (УСБ, ЦД, филмови, касете и сл.) 
Произвођач опреме мора бити сертификован ISO 9001 стандардом, што је потребно доказати одговарајућим документацијом 
ауторизоване институције (копија) 
Опрема мора бити усаглашена са важећим прописима у области ЕМЦ и безбедности, што је потребно доказати декларацијом 
произвођача (копија) 
4. Системско напајање: 
230 VAC±15%            50÷60 Hz ± 5 Hz  
5. Околина: 
Радна темперарура: 0÷ 40 °С 
Влажност: 10÷90%   

УКУПНА ЦЕНА:   
 

 Потпис овлашћеног лица 
МП.  
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VII 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Модел Уговора добављач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела Уговора 

       
          Република Србија 
   Први основни суд у Београду 
Београд, Булевар Николе Тесле 42а 
      (попуњава наручилац) 
                       ЈГ 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. Република Србија, Први основни суд у Београду, Савска 17а, ПИБ 106400870, 
матични број 17772686, ЈБКЈС 80459, кога заступа председник суда судија Снежана 
Стевивић (у даљем тексту: наручилац) 

 
и 
 

2. ______________________________________ са седиштем у ____________________, 
улица ____________________________________, ПИБ_____________, матични број 
___________________ , кога заступа _______________________________, директор 
( у даљем тексту: добављач) 
 
Напомена: 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, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 21/18 
чији је предмет  набавка добара безбедносне опреме (рендгенски уређај и метал детектор 
врата) за потребе Првог основног суда у Београду; 
- да је добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из 
понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава наручилац), доделио 
добављачу Уговор о набавци добара - безбедносне опреме (рендгенски уређај и метал 
детектор врата); 
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  - да ће добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити 
подизвођачу (попуњава наручилац). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка добара - безбедносне опреме (рендгенски уређај и метал 
детектор врата) (спецификација ће бити преузета из понуде)  
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена  износи  (попуњава наручилац), место испоруке код наручиоца. 
 
Цена је изражена у динарима са и без ПДВ-а, са заокруженом децималном вредношћу. 
 
У цену уређаја урачуната је набавка, испорука и монтажа уређаја са свим потребним 
материјалом за монтажу, трошковима транспорта и царине и свим другим зависним 
трошковима, по систему кључ у руке. 
 
Такође, у цену уређаја је урачунат и радиолошки преглед опреме од стране овлашћене 
институције у Републици Србији после извршене монтаже, са издавањем сертификата, као 
и прибављање решења од Агенције којим се одобрава коришћење уређаја, као извора 
јонизујућег зрачења.  
 
У цену уређаја су урачунати редовни сервиси и редовне контроле, прописане од стране 
произвођача у гарантном року и они постају обавеза добављача у гарантном року, као  и 
додатне редовне контроле у наредне три године после истека гарантног рока. 
 

Члан 3. 
 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема рачуна од стране овлашћеног 
лица наручиоца.  
 
Добављач је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на основу 
закљученог Уговора и на основу расположивих финансијских средстава из Уговора, у 
Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником 
о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и 
начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 
7/2018).  
 
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у 
Централном регистру фактура и достављене наручиоцу у року који не може бити дужи од 3 
дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура, у супротном 
добављач је дужан да откаже фактуру.  
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Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о наручиоцу, 
број и датум закљученог Уговора, адресу - место испоруке добара и датум извршене 
испоруке добара.  
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења Уговора предао наручиоцу: 
 
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне 
уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 
3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 
и други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница 
и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016); 
- Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а 
без сагласности добављача може поднети на наплату у року који је 30 дана дужи од истека 
рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 
- Потврду о регистрацији менице; 
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис 
и печат добављача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана 
закључења Уговора. 
 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
 
У случају промене лица овлашћеног за заступање  менично овлашћење остаје на снази. 
 
По истеку рока важности менице наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 
захтев добављача. 

Члан 5. 
 
Добављач је у тренутку примопредаје предмета Уговора предао наручиоцу: 
 
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 
10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену од стране лица овлашћеног 
за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени 
лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и 
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 
без сагласности добављача може поднети на наплату, са роком важења који је 5 дана дужи 
од истека гарантног рока, у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом 
уговору; 
- Потврду о регистрацији менице,  
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- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис 
и печат добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана 
закључења Уговора 
 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

 
Члан 6. 

 
Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 
добављач не извршава уговорне обавезе. 
 
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 
 
Рок испоруке, монтаже и пуштање у рад уређаја је 60 дана, од дана закључења Уговора. 
 
Лица задужена за инсталацију и одржавање уређаја морају бити сертификована од стране 
произвођача уређаја и Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије.  
 
Добављач мора поседовати пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за 
постављање и пробни рад уређаја, на који даје сагласност Агенција, а на основу којег се 
одобрава коришћење уређаја. Обавеза добављача је да прибави решење о коришћењу 
предметног уређаја, као извора јонизујућег зрачења. 
 
Испорука и монтажа добара, на захтев наручиоца могу да се изврше и по окончању радног 
времена, викендом и празником, без права на посебно увећану накнаду. 
 
Добављач је дужан да уз испоруку добара достави гарантне и фабричке листове са 
преводом на српски језик.  
 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 8. 
 
Гаранција за испоручена добра је минимум годину дана (биће преузето из понуде). 
Гаранција почиње да тече од извршеног пријема добара. Добављач  је дужан да врши 
редован сервис и редовну контролу прописану од стране произвођача у гарантном року, као 
и додатне редовне контроле у наредне три године након истека гарантног рока.  
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 9. 
 
Место испоруке добара је Нови Београд, Булевар Николе Тесле 42а. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

Члан 10. 
 
Наручилац и добављач ће о преузимању добара сачинити записник.  
 
У записнику о преузимању добара, биће констатовани евентуално утврђени недостаци у 
квалитету и квантитету испоручених добара. Добављач  je дужан да у року од 5 (пет) дана 
отклони уочене недостатке, односно да испоручено добро замени новим у року од 30 дана, 
у противном наручилац задржава право да раскине Уговор.  
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јеленка Грба, 
контакт телефон 011/655-3877. 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да 
приликом преузимања предмета Уговора прими средство финансијског обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року сачињено  у складу са одредбама Уговора. 
 
ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 11. 
  
Наручилац може на основу члана 115. Закона о јавним набавкама након закључења Уговора 
без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, ако за то постоје 
оправдани разлози. 
 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 
 
Добављач је дужан да чува и штити као поверљиве све податке који су му стављени на 
располагање и да чува све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као 
пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације 
укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном 
смислу.  
Изјава о чувању поверљивих података наручиоца је саставни део Уговора. 
 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 13. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама без 
одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на 
прописани начин.  
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ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
Члан 14. 

 
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 да писаним путем обавести другу уговорну 
страну. 
 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду Уговора. 
 
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 могу се вршити само у писаној форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 
 

Члан 18. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају 
надлежност Привредног суда у Београду.  
 

Члан 19. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
 

                  ДОБАВЉАЧ                                                     НАРУЧИЛАЦ 
- потпис -       М.П.  

 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                               ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 
                                                                                               судија Снежана Стевовић 
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VIII 
 

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: 
 

 
 
Напомена:  У случају потребе табелу копирати 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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IX 
 
 
 

И З Ј А В А 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и 
попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 М.П.  

Датум: ____________ 
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 (списак закључених уговора или фактура  у 2016, 2017. и 2018. години и реализованих вредности 
по истим) 

Р.б 
РЕФЕРЕНТНИ 
НАРУЧИЛАЦ 

ОПИС 
ИСПОРУЧЕНИХ 
ДОБАРА 

Датум закључења 
уговора или 
фактура 

Реализована вредност 
закљученог уговора 
или фактура, без 
ПДВа (у динарима) 

  1 2 3 4 5 

2016. година 

     

     

     

2017. година 

     

     

     

2018. година 

     

     

     

Укупна реализована вредност закључених уговора или 
фактура (2016.+2017.+2018.) 

  

 
Место и датум                     Понуђач  
________________, _____. ____. 2018. год.            __________________________ 
                                                                                            (потпис и печат овлашћеног лица             
Напомена:  
У случају више референтних наручилаца, образац ''Референтна листа“, копирати, попунити, 
потписати и оверити. 
Понуђач је дужан да као доказ приложи потврде референтних наручилаца за све наведене 
наручиоце из референтне листе, за безбедносну опрему. 
У случају више референтних наручилаца, образац ''Потврда референтних наручилаца“ копирати, 
попунити, потписати и оверити. 
Навести референтне наручиоце за најдуже претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018. 
годину).  
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
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2.1.1. Довољни технички капацитет 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА 

 

Назив референтног наручиоца  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  
Телефон  

 
 
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, издаје се 
 

 
П О Т В Р Д А 

 

којом се потврђује да је Понуђач ________________________________________________ 
                                                    (назив и седиште Понуђача) 

у периоду од претходне три године до дана отварања понуда успешно (у уговореном року, 
количини и квалитету) испоручио и пустио у рад: 
 
1. _________ рендгенских уређаја и 
2. _________ метал-детекторскa/их врата. 
(унети број испоручених и пуштених у рад уређаја) 
 
Потврда се издаје на захтев Понуђача ___________________________, ради учешћа у 
поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара безбедносне опреме (рендгентски 
уређај и метал детектор врата) за потребе Првог основног суда у Београду, и у друге сврхе 
се не може користити. Понуђач одговара за аутентичност референци. 
 
Својим потписом и печатом Наручилац потврђује да су горе наведени подаци тачни. 
 
Место: _______________________________ 

Датум:  _____. _____. 2018. год.         

                                                 ______________________________ 

                               (потпис и печат овлашћеног лица) 


