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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 

86/15), Одлуке о покретању поступка број 7Бр. М-74/19-1 од 18.12.2019. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 7Бр. М-74/19-2 од 18.12.2019. 

године, припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга 

- Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме- 

Редни број М-74/19 
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VI Образац понуде 15-18 

VII Модел уговора  19-22 
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Закона  
30 

XIII- XIII-а Oбразац изјаве понуђача/ подизвођача о испуњавању 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

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

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су услуге - Услуге прегледа и сервисирања противпожарне 

опреме. 

 

4. Назив и ознака из општег речника набавки:  

 50413200  Услуга поправке и одржавање противпожарне опреме. 

 

5. Циљ поступка 

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

 

6. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs  

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка услуга - Услуге сервисирања противпожарне 

опреме. 

 

2. Назив и ознака из општег речника:  

 50413200  Услуга поправке и одржавање противпожарне опреме. 

 

 

 

III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 

Услуга сервисирања и одржавања ватрогасне опреме,  обухвата: 

 

 Сервисирање свих врста и типова ручних преносних и превозних апарата за 

заштиту од пожара као и контролно испитивање и пуњење судова и челичних 

боца, које служе за транспорт, пренос и употребу под притиском техничких 

односно техничко-растворљивих гасова са поправком постојећих вентила и 

припадајуће опреме; 

„Институт за кукуруз“ поседује 340  ПП ватрогасних  апарата типова:  S-1A, S-2,  S-

2A, S-3,  S-3A, S-6,  S-6A,  S-9, S-9A, S-50, CO2-3KG, CO2-5KG, CO2-10KG, HL-6,. ПП 

ватрогасни апарати су произвођача: ’’Ватроспрем’’,  ’’Пастор“, „Мобиак“, 

„Пашалић“ и ’’Тодоровић“. 

http://www.mrizp.rs/
mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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Наведене услуге подразумевају две контроле, од којих је једна у јануару 2020. 

године, а друга контрола  у јулу 2020. године за укупно 340 ватрогасни апарат. 

 Атестирање и сервисирање хидранске мреже, мерење статичког и динамичког 

притиска воде уз давање одговарајућег сертификата. 

 

„Институт за кукуруз“ поседује укупно 106 хидранaтa (56 зидних и 50 спољашњих).  

Ова услуга подразумева редовне  контроле притиска и протока воде у 

хидрантској мрежи  на шест месеци за 106 хидранaтa.  

 Одржавање и сервисирање система за дојаву пожара и стабилног система за 

гашење пожара. 

 

„Институт за кукуруз“ поседује системе за дојаву пожара на 2 објекта, тип 

централа  је наведен у конкурсној документацији у обрасцу за понуду уз име 

објекта на коме се налази. 

Ова услуга подразумева редовне шестомесечне контроле и сервис по потреби. 

Редовни шестомесечни преглед стабилне инсталације за аутоматску и ручну 

дојаву пожара обухвата функционалну контролу стабилне инсталације за дојаву 

пожара и детаљан преглед свих саставних делова. 

Изврилац услуге је у обавези да приликом  поправке и замене делова стабилне 

инсталације за дојаву пожара отпад који настане приликом извршења исте 

преузме отпад и да са њиме поступа у складу са важећим Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 

приликом прузимања опасног отпада Пружалац услуга и Наручилац су у 

обавези да поступају у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању 

опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Службени гласник РС, број 

114/2013). 

 Поправка и испитивање исправности противпожарне опреме и ватрогасног 

прибора у случају потребе при утврђивању недостатака приликом редовне 

контроле; 

 

 Од понуђача се очекује да стоји на располагању за повремене консултације са 

техничким лицем наручиоца.  

 

 Препорука и набавка потребних средстава за заштиту од пожара и помоћ при 

избору истих, њихово правилно распоређивање односно постављање. 

Планирање, набавка и постављање свих врста упозорења и обавештења у циљу 

што боље заштите људских живота и имовине предузећа. 

Помоћ и савети за све друге послове предвиђене Законом о заштити од пожара. 

 

 Хитне интервенције примењује се само по захтеву за хитну интервенцију, када се 

од извршиоца услуге очекује излазак на терен у року 24 часа. 
 

 Oбавезнo  једно предавање и проверa знања из области против пожарне 

заштите у току године за 40 радника у производњи. Такође, је дужан да у случају 

повећања броја радника ванредно изврши обуку и проверу знања истих.  
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 Обавезна једна обука и провера знања из области ППЗ за све запослене у току 

године, за 300 запослених. Такође, је дужан да у случају повећања броја 

запослених, ванредно изврши обуку и проверу знања истих. Обука се састоји од 

предавања, практичног дела и решавања теста. Након завршене обуке, издаје се 

потврда о извршеној обуци и провери знања из области ППЗ  

 

 Одржавање система „паник расвета“, укупно 45 комада, на следећим 

објектима: Технологија, Погон за људску исхрану, А магацин у Дорадном центру, 

Крњешевци и у 4 котларнице.  

 

Ова услуга подразумева редовне контроле на четири месеца.   
 

Напомена: 

Изабрани Понуђач је обавезен да врши сервис ПП опреме у случају потребе, што 

подразумева да обезбеди нове одговарајуће  резервне делове, који ће бити замена 

старим и дотрајалим  и да изврши њихову уградњу.  

 

КВАЛИТАТИВНО-КВАНТИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ  И  РЕКЛАМАЦИЈЕ 

 

Понуђач који буде изабран по предметној јавној набавци дужан је да предметне 

услуге извршава квалитетно, у складу са позитивним прописима који регулишу ову 

област, као и са спецификацијом предметних услуга из конкурсне документације, 

са опремом која у свему задовољава прописане стандарде. 

 

Након извршених предметних услуга, овлашћено лице Наручиоца сачиниће  

Записник о квалитативно-квантитативном пријему услуга. Записник представља 

основ за испостављање фактуре за извршене услуге. 

 

Изабрaни понуђач је у обавези да уз Записник достави атесте о исправнoсти 

опреме и система, као  и уграђених резервних делова.  

 

За извршене услуге  које су предмет јавне набaвке понуђачи су у обавези да дају 

гаранцију у трајању од најмање 6 (шест) месеци, а за резервне делове према 

гаранцији, односно декларацији произвођача. Наручилац  задржава право на 

рекламацију не само у моменту пријема извршених услуга, него и у току 

експлоатације ПП опреме и система (због недостатака који се нису могли уочити 

приликом пријема извршених услуга). У случају да изабрани понуђач не поступи по 

захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року, обавезан је да Наручиоцу 

надокнади штету коју услед тога претрпи. 

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Рок извршења услуге мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца и 

у договору са техничким лицем Наручиоца: 

- Редовна обавезна контрола ватрогасне опреме предвиђена је за месеце:  

јануар 2020. / јул 2020. године.   

- У случају хитних интевенција рок за излазак на објекат  је  најкасније 24 часа од 

дана пријема захтева од стране Наручиоца.   

 

Место извршења услуга су објекти Наручиоца – Земун Поље и Крњешевци. 

 

Транспортне трошкове сноси Извршилац услуге. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 
тачка 1) до 4) Закона, и то:  

 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 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;  

 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. 
 Да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке и лиценцу издату од стране Агенције за заштиту од 
јонизујућих зрачења, а која се односи на послове монтаже, чишћења и 
сервисирања јонизујућих детектора дима.  

o ДОКАЗ:  
- фотокопија Решења МУП-а Републике Србије- Сектора за ванредне ситуације 

да врши услуге прегледа и одржавања  ватрогасне опреме; 
- фотокопија лиценце издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућих 

зрачења, а која се односи на послове монтаже, чишћења и сервисирања 
јонизујућих детектора дима. 

- Фотокопија Решења МУП-а Републике Србије -Сектора за ванредне ситуације за 
извођење посебних обука. 

 

Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца 

изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, став 1. Тачка 1) до 4) Закона, 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII и 

XIII-а). 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2  

Закона, и то: 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.  
o ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 

XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.  

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА  
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то: 
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 потребно је да у погледу финансијског капацитета није пословао са губитком у 

2018-ој години и да у последњих шест месеци који предходе месецу у коме је 

објављен позив за подношење понуде није имао евидентирану блокаду рачуна.  

o ДОКАЗ -Изјаву (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом потврђује 

да није пословао са губитком у 2018-ој години и да у последњих шест месеци 

који предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао 

евидентирану блокаду рачуна. 
 потребно је да у погледу кадровског капацитета  да има минимум: 

- 1 (једног) запосленог или радно ангажованог сервисера, који поседује потврду о 

обуци неког од овлашћених произвођача ПП апарата;                                                                                                                                                                                                                                       

- 1 (једног)  запосленог или радно ангажованог сервисера, који поседује 

потврду о обуци за  сервисирање стабилних система за дојаву пожара. 

- 1 (једног)  запосленог или радно ангажованог сервисера, који поседује важећу 

лиценцу 450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 

ниског и средњег напона . 

o ДОКАЗ: 

– Изјава (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом потврђује да 

испуњава горе наведене услове.  

– Копија лиценце и копија потврда о обуци сервисера. 

  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.  
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

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

страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо 

достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvelektro#450
http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvelektro#450
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу 

и телефон. 

 

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана 

Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

услуга - Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, јавна набавка 

број М-74/19,– НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца до 27.12.2019. године до 13,00 часова. Отварање понуда ће се обавити 

истог дана са почетком у 13,15 часова у просторијама Института. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може такву 

грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица 

понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи попуњен, потписан и оверен: 

 Образац понуде  

 Модел уговора  

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни  

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у 

случају доделе уговора  

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона  

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН  

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН 

 Фотокопија Решења МУП-а Републике Србије да врши услуге прегледа и 

одржавања  ватрогасне опреме 
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 Фотокопија лиценце издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућих 
зрачења, а која се односи на послове монтаже, чишћења и сервисирања 
јонизујућих детектора дима; 

 Изјава о испуњавању додатног услова (финансијски капацитет) 

 Изјава и копија потврда/лиценце о испуњавању додатног услова (кадровски 

капацитет). 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под 

кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун, са назнаком: 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку услуга - Услуге прегледа и сервисирања 

противпожарне опреме, ЈН бр. М-74/19 -  НЕ  ОТВАРАТИ” или; 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку услуга - Услуге прегледа и сервисирања 

противпожарне опреме, ЈН бр. М-74/19 -  НЕ  ОТВАРАТИ” или; 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку услуга - Услуге прегледа и сервисирања 

противпожарне опреме, ЈН бр. М-74/19 -  НЕ  ОТВАРАТИ” или ; 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуге прегледа и 

сервисирања противпожарне опреме, ЈН бр. М-74/19 -  НЕ  ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, 

контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт 

особу и телефон сваког од учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

подизвођачем. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 

2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуге плаћање изврши минимум 15 дана од 

дана достављене, потписане и оверене фактуре, на текући рачун Извршиоца. 

Извршилац услуге је у обавези да уз фактуру достави спецификацију извршене 

услуге. 

 

8.2.  Рок вршења услуге 

 Годину дана од дана закључења уговора. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора, доставља сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за услуга извршење посла у износу 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла.    

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу вратити средства финансијског 

обезбеђења, након истека рока њихове важности. Саставни део Конкурсне 

документације је Образац изјаве којом се понуђачи oбавезују да ће, у случају 

доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 

Конкурсној документацији (поглавље IX). 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:  

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, 

Земун,  електронске  поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs тражити од наручиоца 

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

дана пре истека рока за подношење понуде у току радне недеље (понедељак-петак 

у периоду од 7:30 до 15:30 часова). Питања се достављају на меморандуму 

заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом 
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заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица заинтересованог 

лица. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна 

набавка број М-74/19”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20.Закона. 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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. 

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
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Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико 

понуђачи имају исти рок плаћања, биће изабрана понуда понуђача који понуди 

дужи рок важења понуде. 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда. 

 

Доказ из ст. 1. и 2. може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1), који се 

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

ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  

 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail javnenabavke@mrizp.rs , факсом на број 011/3754994 

или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 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 члана 149. став 3. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана објављивања 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 члана 149. 

став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати 

податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од 

стране банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке административне 

таксе за подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН мале вредности број М-

74/19 - Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, реализована. 

Потврда банке мора да садржи назив наручиоца, мора да садржи печат банке и 

потпис овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је 

уплата исте реализована, односно извршена. 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу, којем је додељен уговор, у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149.Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - Услуге 

прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број  М-74/19.  

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

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

да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди 

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

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - услуге - Услуге сервисирања противпожарне опреме, 

ЈН број  М-74/19.  

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања (минимум 

15  дана од дана службеног 

пријема рачуна) 

 

_____________________________ дана од 

дана службеног пријема рачуна 

Рок важења понуде (минимум 30 

дана од дана отварања понуда) 

 

_____________________________ дана од 

дана отварања понуда 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                       М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

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

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

печатом оверити образац понуде. 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА   

УГОВОР 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, 

Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  са једне 

стране 

и 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о 

јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) спровео поступак јавне набавке услуга, редни број М-74/19 - Услуге 

прегледа и сервисирања противпожарне опреме; 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца број 

______________ од __________године, као најповољнију. 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет  Уговора је пружање услуга сервисирања, редовне и ванредне контроле 

противпожарне опреме и система за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“ и 

то: ПП апарата, хидранске мреже и стабилног система за дојаву пожара,  у свему 

према условима, динамици и спецификацији из конкурсне документације 

Наручиоца  услуга и Понуде Извршиоца услуга број  _____ од ______2019. године, који 

чини саставни део Уговора. 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора, може се реализовати до износа 

процењене вредности услуге, која износи ______________________ (уноси Наручилац) 

динара, без ПДВ-а. 
 

Укупна вредност понуде Извршиоца ________________________________.године  износи: 

- ___________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, и  

- ___________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати у току трајања Уговора. 

Наручилац задржава право да провери цену резервног дела и потрошног 

материјала коју понуди Извршилац услуге. У случају да понуђене цене резервних  

делова  и потрошног материјала буде већа од 10% у односу на цене до којих је 

дошао Наручилац, Извршилац услуга ће бити у обавези да изврши корекцију цена у 

складу са ценама до којих је дошао Наручилац. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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Члан 4. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући 

рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ дана од дана 

службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној услузи. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора 

без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, односно до истека гарантног рока. 

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 6. 

Предметне услуге Извршилац услуга ће вршити у периоду од годину дана од 

закључења  Уговора, према плану, динамици и потребама Наручиоца услуга, 

поштујући рокове обавезне редовне контроле прописане законом.  

Место извршења услуга су објекти Наручиоца – Земун Поље и Крњешевци. 

Уколико се приликом извршења услуга констатују недостаци, Извршилац услуга је 

дужан да их отклони у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о 

квалитативном и квантитавном пријему услуга. 

Након извршених предметних услуга, овлашћено лице Наручиоца сачиниће  

Записник о квалитативно-квантитативном пријему услуга. Записник представља 

основ за испостављање фактуре за извршене услуге. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 7. 

За предметне услуге  Извршилац је  обавезан да изда гаранцију у трајању од 

најмање ________________________, а за резервне делове према гаранцији, односно 

декларацији произвођача. 

 

Члан 8. 

Уговор се склапа на период од годину дана, који почиње да тече од дана закључења 

уговора. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 9. 

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, 

уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе 

из претходног члана.  

Уговорени рок, из члана 6. , продужиће се за онолико дана, колико су трајале 

околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници 

заједнички констатовати у писаном документу – записнику. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају 

наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.  
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Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после 

закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да 

предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну 

испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано 

велики губитак.  

Као случајеви ''више силе'' сматрају се: природни догађаји, управне мере и 

догађаји, који се могу сматрати као катастрофе. 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и радне снаге. 

Уговорна страна, која се  позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу 

уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива. Друга 

страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о 

околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.  

Случај ''више силе'' одлаже рок извршења уговорених обавеза за период трајања 

''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да 

захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања 

''више силе'' и њених последица.  

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не може 

се позивати на ''вишу силу''. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 11. 

Извршилац  има следеће обавезе: 

1. да предметне услуге  врши у свему у складу са позитивним прописима из ове 

области и спецификацији са техничким карактеристикама из прихваћене понуде 

Извршиоца услуга, са опремом која у свему задовољава прописане стандарде; 

2. уговорене обавезе изврши у року, утврђеном у члану 6. овог Уговора и  у договору 

са техничким лицем Наручиоца;  

3. да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, и опрему која 

у свему задовољава прописане стандарде за извршење уговорене услуге; 

4. да изда потребну документацију по извршеној услузи; 

5. подизвођачу ______________________________________________повери на извршење 

део уговорене обавезе ________________________________; 

6. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора. 

 

 

 ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 

Наручилац се обавезује да: 

1. Извршиоцу омогући извршење уговорене обавезе; 

2. са Извршиоцем сачињава записнике и друга документа у вези са извршењем 

услуга, на начин предвиђен Уговором; 

3. Извршиоцу уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним 

одредбама  овог Уговора;  

4. све друге уговорне  обавезе  изврши у складу са одредбама овог Уговора 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ  ПРАВА 

Члан 13. 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да буду 

доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из предмета 

овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да буду копирани, 

изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским методама или 

фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 
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Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не повређује 

патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

РАСКИД  УГОВОРА 

Члан 14. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извршилац: 

-  не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-  не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеним  

чланом 5. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном раскиду 

уговора. Отказни рок је 30 дана од дана писаног обавештења о раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. М-74/19. 

 

 

Члан 16. 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2019. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 17. 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

Члан 18. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 19. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 

 

Члан 20. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка, за 

сваку уговорну страну. 

 

 

 

       ИЗВРШИЛАЦ                                           НАРУЧИЛАЦ 

                         Директор 

            

 

                                                                                                др Бранка Кресовић  
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VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број  М-74/19 

 

Тачка I:    

а)  Редовна контрола ПП апарата   
Врста/ 

тип 

апарата 

Јед. 

мере 

1. 

Број апарата 

за редовну 

контролу 

2. 

Контрола апарата и 

издавање атестног листића 

(јед. цена без ПДВ-а) 

3. 

Укупно 2 контроле 

годишње без ПДВ-а 

{(1. х 2.) х 2 годишње} 

S – 1A комад 3   

S – 2A комад 22   

S – 3A ком 1   

S -  6A ком 6   

S -  9A ком 59   

S  - 1 комад 3   

S - 2 комад 8   

S - 3 комад 6   

S - 6 комад 26   

S - 9 комад 142   

S – 50 ком 8   

HL – 6 ком 2   

CO2-5 ком 52   

CO2-10 ком 2   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

*У цену контроле апарата урачунати цену атестног листића. 

Тачка II:   Контрола исправности хидратске  мреже 

     Врста/тип 

1. 

Количина 

2. 

Шестомесечна контрола и 

издавање атестне налепнице 

(јед. цена без ПДВ-а) 

3. 

Укупно 2 контроле годишње     

без ПДВ-а 

{(1. х 2.) х 2 годишње} 

Унутрашњи 

хидрант: 
56 

 

 

 

Спољашњи 

хидрант: 
50 

  

*У цену контроле хидранта урачунати цену атестне налепнице. 
 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку II:  
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Тачка  III:  

a)  Шестомесечна контрола стабилног система за аутом. дојаву пожара  

 
 

b) Редовна контрола „паник расвете“ 

 
 
 

 

 

 

Тачка IV:   Чишћење јонизационих јављача од дима у случају потребе 

Врста/тип 

1. 

Количина 

2. 

Чишћење са издавање 

извештаја  

(јед. цена без ПДВ-а) 

 

Укупно без 

ПДВ-а: 

(1.x2.) 

Чишћење јонизационих јављача од дима 

- Јонизациони детектор: JOD-48-E  и  SV-1 

постављених на висини 3-10m 

25 
  

 

 

 

 

 

Тачка V:   Ценовник резервних делова за апарате за почетно гашење пожара са 

услугом уградње 

Ред.бр. ДЕО И ПОТРОШНИ МАТЕРIЈАЛ Јед. мере 
Цена без ПДВ-а 

1 CO2 гас  kg  

2 „S“ прах за гашење пожара kg  

3 гумено црево за апарат типа „S“ ком  

4 гумено црево за апарат типа CO2-5 ком  

5 гумено црево за апарат типа CO2-10 ком  

6 гумирано црево тревира  за апарат S - 50 ком  

ОБЈЕКАТ: 
Шестомесечна 

контрола 

Укупно 

годишње 

Укупна цена за годину 

дана без ПДВ-а 

ЗГРАДА ТЕХНОЛОГИЈЕ, 

Тип централе:  BSL-6 ELIND;           

Јонизациони детектор: JOD-48-E, 

kom.10;      ручни јављач: 1 

 

2 

 

ДОРАДНИ ЦЕНТАР,   Тип централе :  

SLAVIA ELEKTRO UKS-82;            

Јонизациони детектор : SV-1; 

kom.92;              ручни јављач: 4 

 

2 

 

Врста/тип 

1. 

Четвороме-

сечна контрола 

2. 

Количина 

Укупна цена за годину дана 

без ПДВ-а 

{(1. х 2.) х 3 годишње} 

Редовна контрола „паник 

расвете“ 

 

 

45 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку III 

(а+б) : 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку  IV :  
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7 гумена заптивка за капу за S -3 до S-9 ком  

8 млазница за апарат типа    S- 6 до  S - 9 ком  

9 млазница за апарат типа   S -50 ком  

10 млазница за апарат типа CO2 – 5 , - 10 ком  

11 бочица за S  апарат  ком  

12 вентил са механизмом и манометром за S -A ком  

13 кесица за атесни листић апарата ком  

 

Тачка VI:   Ценовник резервних делова за хидранте са услугом уградње  

Ред.бр. ДЕО И ПОТРОШНИ МАТЕРIЈАЛ Јед. мере Цена без ПДВ-а 

1 вентил за унутрашњи хидрант ком   

2 месингани вентил Ø 52 ком   

3 вирбла вентила за унутрашњи 

хидрант 

ком   

4 вирбла месинганог вентила Ø52 ком   

5 холендер Ø52 ком   

6 кључ „С“ ком   

7 точкић за вентил ком   

8 наставак за спољашњи подземни 

хидрант 

ком   

9 надземни хидрант ком  

10 подземни хидрант ком  

11 кључ за отварање спољног 

подзењмног хидранта 

ком   

12 кључ за отварање унутрашњег 

хидранта 

ком   

13 стабилна спојница Ø 52 ком   

 

 

Тачка VII:   Ценовник резервних делова централе стабилног система за дојаву од 

пожара са услугом уградње  

Ред.бр. ВРСТЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  Јед. мере Цена без ПДВ-а 

1 “Eлинд” – напојни модул  rg- 48 ком  

2 “Eлинд”  -  модул снаге    ms– 48 ком  

3 “Eлинд”  – алармни модул  al– 48 ком  

4 “Укс” – контролни модул  km - 01 ком  

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку  V:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку  VI: 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку  VII: 
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Тачка VIII:   Ценовник – Хитне интервенције 

Р.бр Хитне интервенције Јединица 

мере 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

1. Ангажовање радне снаге дин/нч  

*Ценовник  за хитне интервенције примењује се само по захтеву за хитну нтервенцију, када се 

од извршиоца услуге очекује излазак на терен у дефинисаном року. 
 

Тачка IX:   Редовно предавање и провера знања радника из противпожарне заштите  

a) Предавање у време жетве 

b) Обука за запослене раднике  

1. 

БРОЈ РАДНИКА 

2. 

Цена без ПДВ-а (једна група   

до  30  радника) 

 

Укупна цена без ПДВ-а за 

обуку радника годишње 

300   

 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ  У  ТОКУ  ГОДИНЕ  

без ПДВ-а:  ( I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII+IX)= 

 

                                                                         ИЗНОС ПДВ-а:  

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ  У  ТОКУ  ГОДИНЕ    

са ПДВ-ом:   ( I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII+IX)= 

 

         
                                                                                                                                                          
Датум и место:                                                                            Потпис овлашћеног лица: 
 

______________________                     М.П.                         ____________________________ 
 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

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

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде.

БРОЈ РАДНИКА 

Укупна цена без ПДВ-а за обуку радника 

(број радника се дели у две групе и  два предавања , једно 

у Земун Пољу, једно у Крњешевцима ) 

40 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а за тачку  IX (а+б) :  
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IX  ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

У СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 
 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број  М-74/19 

                          

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће Понуђач 

________________________________________________________________________ (навести назив 

и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан да приликом 

потписивања уговора достави следеће средство финансијског обезбеђења 

испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за услуга извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

за коначно извршење посла. 

 

 

 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број: М-74/19 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ [навести 

назив и адресу понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

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

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број: М-74/19 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга- Услуге прегледа и сервисирања противпожарне 

опреме, ЈН број М-74/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           

  
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 

две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
  

 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број: М-74/19 

 

 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(навести 

назив  и адресу понуђача)  у поступку јавне набавке услуга- Услуге прегледа и 

сервисирања противпожарне опреме,  ЈН број М-74/19 поштовао је све обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

   Датум и место:      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                

__________________________                   М.П.        __________________________           

  
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

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

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број М-74/19 

                                                                                                                                                                   31 /34 
 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број: М-74/19 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке услуга - Услуге прегледа и сервисирања противпожарне 

опреме,  ЈН број М-74/19, испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:________________                                                                                      Понуђач 

Датум:________________                                    М.П.                                 _____________________                                                         

                                                                                                               потпис овлашћеног лица 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког члана 

групе понуђача. 
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XIII-а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗЈН 

Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме, ЈН број: М-74/19 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

Подизвођач_______________________________________[навести назив подизвођача) у 

поступку јавне услуга - Услуге прегледа и сервисирања противпожарне опреме,  ЈН 

број М-74/19, испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:________________                                                                                   Подизвођач 

Датум:________________                                    М.П.                                 _____________________                                                         

                                                                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког 

подизвођача. 
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XIV   П Р И Л О Г: 

 

УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ 

 

-додатна појашњења- 

 

 Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење 

пожара типа ''S'' обухвата: 

- скидање апарата са зидног носача, чишћење и припрема за контролу, 

идентификација и   евидентирање апарата (серијски број и година 

производње), 

- одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма, 

- мерење гравиране тежине бочице и тежине гаса у њој, 

- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе, 

- склапање кинематског механизма и визуелна контрола заптивке капе, 

- контролу квалитета и растресање праха за гашење пожара у боци, 

- враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртки, 

- брисање праха око капе контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице, 

- пломбирање апарата и враћање на место, 

- контролу читљивости упутства и оверу атестног листа датумом и печатом као и 

евиденција извршене контроле у евиденциону књигу, 

- за апарате „S-A“ провера притиска. 

 

 Пуњење испражњених апарата за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“ 

обухвата: 

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину 

производње) 

-  замену вентила, бочица, визуелну контролу капе допунити до прописане 

количине, склапање кинематског маханизма и враћање у боцу, контролу 

црева и пвц млазнице, оверу атесног листа; 

- утовар, одвоз у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте 

предузећа према прописаним стандардима који су предвиђени контролом 

ПП опреме. 

 

 Испитивање – атестирање „S“ и „S-A“апарата за почетно гашење пожара 

обухвата: 

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину 

производње), 

- његово одвожење, контролу навртки капе, проверу кинематског механизма, 

„S“ контролу тежине бочице са „CO2“ гасом, враћање механизма, контролу 

заптивке капе и пломбирање. 

 

 Редовна шестомесечна контрола апарата за почетно гашење пожара типа 

CO2 обухвата: 

- чишћење и припрему апарата за контролу, проверу присуства и стања 

пломбе,  

- мерење тежине боце и тежине „CO2“ гаса у њој и контролу вентила 
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 Пуњење испражњеног апарата за почетно гашење пожара типа „CO2“ 

обухвата: 

- Све прописане радње предвиђене правилником о техничким нормама за 

покретне затворене под притиском SRPSZ.C2.022,  JUS ISO 6401. 

 

 Испитивање – атестирање апарата за почетно гашење пожара типа 

„CO2“обухвата: 

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину 

производње), 

- контролу тежине боце са „CO2“ гасом, пражњење и претакање „CO2“ гаса, 

- чишћење челичне боце  

- испитивање на HVP према SRPSZ.C2.022, JUS ISO 6401, 

- сушење унутрашњости боце  

- претакање  

- контролу исправности вентила, 

- утискивање жига RIPK- RS као доказа о извршеном испитивању на HVP, 

- оверу атестног листа  

 

 Редовна шестомесечна контрола исправности унутрашњих хидраната 

обухвата: 

- проверу присуства и стања заштитне пломбе на вратима хидрантског 

ормана, 

- контролу комплетности опреме (вентил, точкић, црево, млазница), 

- контролу исправности гумираног тревира хидрантског црева, 

- евентуално талкирање и премотавање гумираног тревира црева, 

- мерење притиска и протока воде у хидрантској инсталацији, 

- слагање опреме у унутрашњост ормана, 

- мерење  притиска и  протока и овера налепнице датумом и печатом 

сервисера, 

- пломбирање „H“ ормана и евидентирање извршене контроле у евиденциону 

књигу одржавања 

- иста контрола треба бити урађена и на спољашњим хидрантима. 

 

 Одржавање и сервисирање система за дојаву пожара и стабилног система 

за гажење пожара подразумева редовне шестомесечне контроле и сервис 

по потреби. 

Редовни шестомесечни преглед стабилне инсталације за аутоматску и ручну 

дојаву пожара обухвата функционалну контролу стабилне инсталације за 

дојаву пожара и детаљан преглед свих саставних делова. 

Контрола треба да буде усклађена са чланом 43. Закона о заштити од 

пожара и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за 

дојаву пожара (Сл. Гласник СРЈ бр. 87/13, према члану 73.). 

 

 

 

   

 


