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刀攀瀀甀戀氀椀欀攀 匀爀戀椀樀攀Ⰰ 椀 ⴀ 䰀椀挀攀渀挀甀 稀愀 瘀爀愁攀渀樀攀 瀀漀猀氀漀瘀愀 瀀爀漀樀攀欀琀漀瘀愀渀樀愀 椀 渀愀搀稀漀爀 渀愀搀 椀稀瘀漀ᄁ攀渀樀攀洀 猀椀猀琀攀洀愀 
琀攀栀渀椀ഁ欀攀 稀愀愁琀椀琀攀 椀稀搀愀琀甀 漀搀 猀琀爀愀渀攀 䴀椀渀椀猀琀愀爀猀琀瘀愀 甀渀甀琀爀愀愁渀樀椀栀 瀀漀猀氀漀瘀愀 刀攀瀀甀戀氀椀欀攀 匀爀戀椀樀攀⸀ 唀 猀欀氀愀搀甀 猀愀 
渀渀愀瘀攀搀攀渀椀洀 瀀漀琀爀攀戀渀漀 樀攀 搀愀 椀稀瘀爀愁椀琀攀 椀稀洀攀渀甀 欀漀渀欀甀爀猀渀攀 搀漀欀甀洀攀渀琀愀挀椀樀攀 甀 搀攀氀甀 漀戀愀瘀攀稀渀椀栀 甀猀氀漀瘀愀 稀愀 
甀ഁ攀愁܁攀 甀 瀀漀猀琀甀瀀欀甀 樀愀瘀渀攀 渀愀戀愀瘀欀攀⸀ᴠ 

倀椀琀愀渀樀攀 戀爀 㨀 ᰠ唀 琀攀栀渀椀ഁ欀椀洀 欀愀爀愀欀琀攀爀椀猀琀椀欀愀洀愀 渀愀 猀琀爀愀渀椀 㘀 欀漀渀欀甀爀猀渀攀 搀漀欀甀洀攀渀琀愀挀椀樀攀 欀愀漀 椀 甀 琀愀戀攀氀愀爀渀漀洀 
搀攀氀甀 猀琀爀甀欀琀甀爀攀 挀攀渀愀 渀愀 猀琀爀愀渀椀 ㌀　Ⰰ 稀愀栀琀攀瘀愀琀攀 䤀稀爀愀搀甀 瀀爀漀樀攀欀琀愀 稀愀 瀀爀漀挀攀渀甀 爀椀稀椀欀愀 ⠀ 欀漀洀⤀⸀ 吀愀欀愀瘀 琀攀爀洀椀渀 
渀攀 瀀漀稀渀愀樀攀 渀椀 娀愀欀漀渀 渀椀 倀爀愀瘀椀氀渀椀欀 瀀漀洀攀渀甀琀 甀 瀀爀瘀漀洀 瀀椀琀愀渀樀甀Ⰰ 猀琀漀最愀 渀椀樀攀 瀀漀稀渀愀琀漀 愁琀愀 樀攀 稀愀栀琀攀瘀⸀ 唀欀漀氀椀欀漀 
瀀漀猀攀搀甀樀攀琀攀 䄀欀琀 漀 瀀爀漀挀攀渀椀 爀椀稀椀欀愀 椀稀 瀀椀琀愀渀樀愀 ⸀ 搀愀氀樀椀 欀漀爀愀欀 樀攀 椀稀爀愀搀愀 瀀氀愀渀愀 漀戀攀稀戀攀ᄁ攀渀樀愀 欀漀樀椀 猀愀搀爀縁椀 椀 瀀氀愀渀 
琀攀栀渀椀ഁ欀攀 稀愀愁琀椀琀攀 愀 渀愀 漀猀渀漀瘀甀 椀稀爀愀ᄁ攀渀漀最 瀀氀愀渀愀 椀稀爀愀ᄁ甀樀攀 猀攀 椀 瀀爀漀樀攀欀愀琀 琀攀栀渀椀ഁ欀攀 稀愀愁琀椀琀攀⸀ 倀漀琀爀攀戀渀漀 樀攀 搀愀 
椀稀瘀爀愁椀琀攀 椀稀洀攀渀甀 欀漀渀欀甀爀猀渀攀 搀漀欀甀洀攀渀琀愀挀椀樀攀 椀 瀀爀攀挀椀稀渀椀樀攀 搀攀椀渀椀愁攀琀攀 渀愀瘀攀搀攀渀甀 猀琀愀瘀欀甀⸀ 吀愀欀漀ᄁ攀Ⰰ 甀欀漀氀椀欀漀 猀攀 
爀爀愀搀椀 漀 瀀爀漀樀攀欀琀甀 琀攀栀渀椀ഁ欀攀 稀愀愁琀椀琀攀Ⰰ 愀 椀洀愀琀攀 椀稀爀愀ᄁ攀渀 樀攀搀愀渀 䄀欀琀 漀 瀀爀漀挀攀渀椀 爀椀稀椀欀愀 甀 稀愀愁琀椀琀椀 氀椀挀愀Ⰰ 椀洀漀瘀椀渀攀 椀 
瀀漀猀氀漀瘀愀渀樀愀 欀漀樀椀洀 樀攀 漀戀甀栀瘀愀܁攀渀 䨀䬀倀 Ḡ䬀漀洀甀渀愀氀愀挀ᰠ ఁ愀ഁ愀欀Ⰰ 欀愀漀 椀 猀瘀攀 瀀漀洀攀渀甀琀攀 氀漀欀愀挀椀樀攀Ⰰ 瀀漀琀爀攀戀渀漀 樀攀 
甀爀愀搀椀琀椀 樀攀搀愀渀 倀爀漀樀攀欀愀琀 琀攀栀渀椀ഁ欀攀 稀愀愁椀琀攀 愀 渀攀  欀愀漀 愁琀漀 樀攀 瀀爀攀搀瘀椀ᄁ攀渀漀 瀀爀攀搀洀攀琀漀洀⸀ᴠ 































一愀 瀀漀樀攀搀椀渀椀洀 瀀甀戀氀椀欀愀挀椀樀愀洀愀 猀洀漀 瀀爀漀渀愀愁氀椀 搀愀 樀攀 瀀爀攀氀攀瀀氀樀攀渀愀 最漀搀椀渀愀 椀稀搀愀渀樀愀 愁琀漀 椀稀愀稀椀瘀愀 漀稀戀椀氀樀渀甀 猀甀洀渀樀甀Ⰰ 
欀愀欀漀 甀 瀀爀漀挀攀猀 猀瀀爀漀瘀漀ᄁ攀渀樀愀 猀愀洀攀 瀀爀漀挀攀搀甀爀攀Ⰰ 琀愀欀漀 椀 甀 爀攀愀氀椀稀愀挀椀樀甀 甀最漀瘀漀爀攀渀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 渀愀戀愀瘀欀椀⸀ 一愀 漀瘀漀洀 
瀀爀椀洀攀爀甀 猀攀 樀愀猀渀漀 瘀椀搀椀 搀愀 樀攀 甀 匀爀戀椀樀椀 漀稀戀椀氀樀愀渀 瀀爀漀戀氀攀洀 渀攀搀漀猀琀愀琀愀欀 渀愀搀稀漀爀愀 渀愀搀 椀稀瘀爀愁攀渀樀攀洀 樀愀瘀渀椀栀 
渀愀戀愀瘀欀椀 椀 搀愀 樀攀 瀀爀漀猀琀漀爀 稀愀 欀漀爀甀瀀琀椀瘀渀攀 瀀漀樀愀瘀攀 瀀爀椀猀甀琀愀渀 戀愀爀 甀 椀猀琀漀樀 洀攀爀椀 欀漀氀椀欀漀 椀 甀 猀愀洀漀洀 瀀爀漀挀攀猀甀 
椀稀戀漀爀愀 瀀漀渀甀ᄁ愀ഁ愀⸀







嘀刀匀吀䄀 䨀䄀嘀一䔀 一䄀䈀䄀嘀䬀䔀㨀

一䄀刀唀ఁ䤀䰀䄀䌀㨀 

䨀愀瘀渀愀 渀愀戀愀瘀欀攀 稀愀 甀最漀猀琀椀琀攀氀樀猀欀攀 甀猀氀甀最攀 稀愀 瀀漀琀爀攀戀攀 
最爀愀搀漀渀愀ഁ攀氀渀椀欀愀Ⰰ 匀欀甀瀀愁琀椀渀攀 最爀愀搀愀Ⰰ 瀀爀漀猀氀愀瘀攀 搀愀渀愀 
最爀愀搀愀 椀 最爀愀搀猀欀攀 猀氀愀瘀攀

䜀爀愀搀 ఁ愀ഁ愀欀



⸀ 䬀漀氀椀欀漀 樀攀 琀愀ഁ渀漀 椀稀搀瘀漀樀攀渀漀 猀爀攀搀猀琀愀瘀愀 稀愀 䨀愀瘀渀甀 渀愀戀愀瘀欀甀 ⴀ 唀最漀猀琀椀琀攀氀樀猀欀攀 甀猀氀甀最攀 稀愀 瀀漀琀爀攀戀攀 
最爀愀搀漀渀愀ഁ攀氀渀椀欀愀Ⰰ 匀欀甀瀀愁琀椀渀攀 最爀愀搀愀Ⰰ 瀀爀漀猀氀愀瘀攀 搀愀渀愀 最爀愀搀愀 椀 最爀愀搀猀欀攀 猀氀愀瘀攀 甀 瀀攀爀椀漀搀甀 漀搀 ㈀　㘀⸀ ጠ ㈀　㤀⸀ 
最漀搀椀渀攀㼀

㈀⸀ ఁ椀樀攀 甀猀氀甀最攀 猀甀 欀漀爀椀愁܁攀渀攀 甀 渀愀稀渀愀ഁ攀渀漀洀 瀀攀爀椀漀搀甀 椀 搀愀 氀椀 樀攀 洀攀ᄁ甀 渀樀椀洀愀 唀吀倀 䴀漀爀愀瘀愀Ⰰ 椀洀愀樀甀܁椀 甀 瘀椀搀甀 
搀愀 樀攀 最爀愀搀漀渀愀ഁ攀氀渀椀欀 瀀爀攀 猀琀甀瀀愀渀樀愀 渀愀 搀甀縁渀漀猀琀 戀椀漀 搀椀爀攀欀琀漀爀 樀攀搀渀攀 漀搀 椀爀洀椀  欀漀樀愀 樀攀Ⰰ 瀀漀爀攀搀 漀瘀漀最 
甀最漀猀琀椀琀攀氀樀猀欀漀最 瀀爀攀搀甀稀攀܁愀Ⰰ 甀 瘀氀愀猀渀椀愁琀瘀甀 椀猀琀攀 瀀漀爀漀搀椀挀攀㼀

㌀⸀ 娀愀愁琀漀 樀攀 ㈀　㜀⸀ 最漀搀椀渀攀 瀀漀琀爀漀愁攀渀漀 渀愀樀瘀椀愁攀 戀甀搀縁攀琀猀欀椀栀 猀爀攀搀猀琀愀瘀愀 欀愀搀愀 渀椀樀攀 戀椀氀漀 渀攀欀椀栀 瘀愀渀爀攀搀渀椀栀 
搀漀最愀ᄁ愀樀愀Ⰰ 樀甀戀椀氀攀樀愀 椀 猀氀⸀ 欀漀樀攀 樀攀 漀爀最愀渀椀稀漀瘀愀漀 最爀愀搀 ఁ愀ഁ愀欀㼀

吀爀椀 猀甀 欀氀樀甀ഁ渀愀 瀀椀琀愀渀樀愀㨀













䜀愀爀愀渀琀漀瘀愀渀樀攀 椀 爀攀愀氀椀稀愀挀椀樀愀 漀瘀漀最 瀀爀愀瘀愀 樀攀 渀甀縁愀渀 瀀爀攀搀甀猀氀漀瘀 稀愀 瀀漀猀琀椀稀愀渀樀攀 樀攀搀渀漀最 漀搀 昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀氀渀椀栀 
挀椀氀樀攀瘀愀 猀愀瘀爀攀洀攀渀漀最 搀攀洀漀欀爀愀琀猀欀漀最 搀爀甀愁琀瘀愀 ጠ 搀愀 Ḡ瀀爀椀渀挀椀瀀 瘀氀愀搀愀渀樀愀ᴠ 戀甀搀攀 稀愀洀攀渀樀攀渀 Ḡ瀀爀椀渀挀椀瀀漀洀 搀漀戀爀漀最 
甀瀀爀愀瘀氀樀愀渀樀愀ᴠ⸀ 一愀愁愀 渀愀樀戀漀氀樀愀 渀愀洀攀爀愀Ⰰ 欀愀漀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椀樀攀 挀椀瘀椀氀渀漀最 搀爀甀愁琀瘀愀Ⰰ 樀攀 戀椀氀愀 搀愀 椀稀爀愀搀漀洀 漀瘀漀最 
搀漀欀甀洀攀渀琀愀Ⰰ 欀漀樀椀 猀愀搀爀縁椀 椀 漀搀爀攀ᄁ攀渀攀 欀漀爀攀欀琀椀瘀渀攀 洀攀栀愀渀椀稀洀攀Ⰰ 搀愀洀漀 猀瘀漀樀 搀漀瀀爀椀渀漀猀 甀 甀猀瀀漀猀琀愀瘀氀樀愀渀樀甀 漀瘀漀最 
瀀爀椀渀挀椀瀀愀 渀愀 搀漀戀爀漀戀椀琀 挀攀氀攀 氀漀欀愀氀渀攀 稀愀樀攀搀渀椀挀攀⸀ 





8. PRILOZI 
 

 

1. JAVNA NABAVKA - Rekonstrukcija atletske staze: 

 

1.1.  Poziv za podnošenje ponude 

1.2.  Prva izmena konkursne dokumentacije 

1.3.  Druga izmena konkursne dokumentacije 

1.4.  Obaveštenje o produženju roka 

1.5.  Pitanja i odgovori 

1.6.  Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 

1.7. Odluka o dodeli Ugovora 

1.8.  Odluka o izmeni Ugovora 



ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 



Радови на реконструкцији атлетске стазе  
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/2-2019-II  

 
 
 

                               ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 
Радови на реконструкцији атлетске стазе  

 
 
 
 
 
 

Врста поступка набавке : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  
 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање 
понуда: 

03.06.2019. године до 10,00 часова 

Понуде доставити на адресу : 
Градска управа града Чачка, Жупана 
Страцимира 2, 32000 Чачак 

Јавно отварање понуда, обавиће 
се у просторијама Градске управе 
града Чачка, ул. Жупана 
Страцимира 2: 

03.06.2019. године у 11,00 часова 

 
 
 
 
 

Чачак, мај 2019. године 



Република Србија 

Град Чачак 

Комисија за јавне набавке 

Број: 404-1/2-2019-II/7 

20.05.2019.год. 

ЧАЧАК 
 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), у отвореном поступку јавне набавке - 

Радова на реконструкцији атлетске стазе у Чачку, број 404-1/2-2019-II, Наручилац, мења 

конкурсну документацију и то: 

 

1. У поглављу 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 

5.5 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ, мења се у следећем: 

 

Реченица “Посебно се доставља доказ да рачун подизвођача није био у блокади ни 

један дан у периоду од 36 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки што се доказује појединачно за све Подизвођаче.”, брише се. 

 

    

 Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом. У 

супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

 Измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки дана 

20.05.2019. године.    

 
 

 

 

 

                                                                                                                  За Комисију, 

                                                                                                       Радомировић Александар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Република Србија 

Град Чачак 

Комисија за јавне набавке 

Број: 404-1/2-2019-II/7 

31.05.2019.год. 

ЧАЧАК 
 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), у отвореном поступку јавне набавке - 

Радова на реконструкцији атлетске стазе у Чачку, број 404-1/2-2019-II, Наручилац, мења 

конкурсну документацију и то: 

 

1. У поглављу 6. ОБРАСЦИ - Образац 13 - МОДЕЛ УГОВОРА - МОДЕЛ УГОВОРА О 

ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА, чл. 11. ст. 1. (на страни 78 од 85 предметне конкурсне 

документације) мења се и гласи: 

 

''Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, у износу од 20% од вредности уговора 

и са роком важења најмање 30 дана дуже од коначног рока за комплетно завршење посла, 

која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а 

у корист Наручиоца.'' 

 

 Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом. У 

супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

 Измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки дана 

31.05.2019. године.    

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                  За Комисију, 

                                                                                                       Радомировић Александар 

 

 



 
Република Србија- Град Чачак 

 
 

Наручилац: ГРАД ЧАЧАК 
  

Адреса: Жупана Страцимира број 2. 

Место: Чачак 

  

  
  

 

На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 

124/12, 14/15 и 68/15 ), Наручилац доноси одлуку о продужењу рока за подношење 

понуда и објављује: 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 

Назив наручиоца: ГРАД ЧАЧАК 
  

Адреса наручиоца: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак 
  

Интернет страница наручиоца: www.cacak.org.rs  
  

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 
  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 
  

Продужење рока за подношење: Понуда 
  

Врста предмета: Радови 
 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 

Извођење радова на реконструкцији атлеске стазе у Чачку. 
 

Ознака из општег речника набавке:  
 

45236100 - Радови на површинском слоју за разне спортске објекте. 
 

 
 
 

 

Датум објављивања позива за подношење 

понуда: 

 

 

03.05.2019. године 

 
 
 
 

 

Датум објављивања обавештења о 

продужењу рока: 

 

 

31.05.2019. године 

 
 

Разлог за продужење рока: 
 

 

Измена конкурсне документације. Предметна конкурсна документација је измењена из 

техничких разлога ( учињена техничка грешка приликом куцања текста ). 
 

 

 

 

http://www.jpgradaccacak.co.rs/


Време и место подношења понуда ( нови рок ): 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 
 

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача 

Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу 

(прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 

32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 05.06.2019. године до 10:00 часова.  
 

 

Време и место отварања понуда: 
 

Отварање понуда обавиће се истог дана 05.06.2019. године у 11:00 часова у 

просторијама Наручиоца ( Жупана Страцимира бр. 2 ). 

 
 
 

Лице за контакт: 

Служба за јавне набавке,  

mail: javnenabavke@cacak.org.rs, 

тел; 032/344-169, фах: 032/346-003 
 

 

Остале информације: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАРУЧИЛАЦ - ГРАД ЧАЧАК 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  



 

Република Србија 

Град Чачак 

Комисија за јавне набавке 

Број: 404-1/2-2019-II/6 

20.05.2019.год. 

ЧАЧАК 

 

Предмет: Одговор на постављенo питањa  

у поступку јавне набавке број 404-1/2-2019-II  
 
   Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављенa 

питањa потецијалнoг понуђача за јавну набавку Радова на реконструкцији атлетске 

стазе у Чачку, 404-1/2-2019-II, достављамо следеће одговоре:  
 

 

Питање 1: 

  

„ На страни 35 и 40 конкурсне документације у делу који се односи на 

доказивање додатних услова у погледу финансијског капацитета навели сте: 

 

„да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2016,2017,2018) остварио 

пословни приход, у износу од минимум 110.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Доказ: достављање Извештаја о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје 

Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 

сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 

2017 и 2018), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. 

(Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио 

пословни приход у минималном износу од 110.000.000,00 динара без ПДВ-а).“ 

 

Питање: 

С обзиром да је званични рок за предају завршног рачуна 30.06.2019 године, 

поменути извештај о бонитету који садржи податке закључно са 2018. годином није 

могуће добити пре истека званичног рока. Да ли дозвољавате да се за доказивање 

финансијског капацитета достави Извештај о бонитету за 2015,2016,2017 годину, за 

2018. годину Биланс стања и Биланс упеха?“ 

 

Одговор:  

 Наручилац ће прихватити Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) за 

претходни обрачунски период од три године (2015-2017) с тим што ће се износ 

финансијског капацитета рачунати само за 2016. и 2017. годину 

 Уколико понуђач нема довољни пословни капацитет у 2016. и 2017. години, 

поред достављања обрасца БОН-ЈН за период 2015-2017, прихватиће се Биланс стања 

и Биланс упеха за 2018. годину. 

 

Питање 2: 

        „Ставка са уградњом 7461 m
2
 гуме за атлетску стазу. 

         Је ли потребно да произвођач буде са списка IAAF одобрених произвођача или 

је битно да је систем који буде одобрен од стране IAAF?“ 
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Одговор:  

Систем синтетичке атлетске облоге који се захтева за уградњу  на површину од 

7.461 м2 атлетске стазе у Чачку типа „Spray coating”  мора да поседује важећи 

IAAF серификат у ком се  наводи  произвођач датог система, произвођачки назив 

конкретног производа и називна сертификована дебљина. 

Питање 3: 

 „Је ли битна укупна дебљина подлоге 13 mm?“ 

   

Одговор:  

Захтевана називна дебљина ( дебљина под којом је конкретни систем 

сертификован и која је наведена у IAAF сертификату од 13mm je пројектована 

дебљина  обзиром на   планиране услове коришћења конкретне атлетске стазе у 

Чачку.   

Питање 4: 

            „Ставка са уградњом 134 m
2
 гуме дебљине 20 mm на борилиштима: 

Не постоји IAAF одобен шприц систем дебљине 20 mm, па IAAF cертификат 

за такву површину није потребан. Што се може проверити на сајту IAAF. 

 

Морамо да констатујемо да је вероватно начињена грешка. То није могуће 

доставити јер за такву подлогу не постоји IAAF сертификат, зато што је то 

задебљани део стазе на одређеним позицијама различитих дисциплина, а 

урађен је од истих матријала као и први. 

 

Ову тврдњу можемо видети на сајту IAAF-а.“ 

 

Одговор: 

Сагласно правилима IAAF на деловима залетишта за скок мотком и деловима 

залетишта за скок у даљ и троскок се поставља „задебљани“ део атлетске стазе, у 

дебљини слоја од 20mm. Тај део се изводи од материјала типа „Spray coating”  

који је изабран за претежни део стазе који је код IAAF сертификован под 

називном дебљином 13mm. Да би било јасније није потребно те делове радити 

системом који има IAAF сертификат у ком је наведена дебљина од 20mm, него се 

тај део ради материјалом и на начин  рада сертификованог система називне 

дебљине 13mm тако што се уграђује на начин да базични слој од SBR гранулата 

буде нанесен у дебљини 17mm, и по њему се компресором нанесе завршни SC 

слој у два прилаза у збирној  дебљини од додатних 3mm, дабле SBR слој и SC 

слој скупа  чине 20mm. 

Питање 5: 

Ставка са уградњом 13 m2 гуме дебљине 25 mm за стипл: 

Не постоји IAAF одобрен шприц систем дебљине 20 мм, па IAAF сертификат за 

такву површину није потребан. 

Што се такође може проверити на сајту IAAF-а. 
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Одговор: 

Сагласно правилима IAAF  на стипл јами се поставља „задебљани“ део атлетске 

стазе , у дебљини слоја од 25mm . Тај део се изводи од материјала типа „Спраy 

цоатинг „  који је изабран  за претежни део стазе  који је код IAAF сертификован под 

називном дебљином 13mm. Да би било јасније није потребно те делове радити 

системом који има ИААФ сертификат у ком је наведена дебљина од 25mm, него се 

тај део ради материјалом и на начин  рада сертификованог система  називне дебљине 

13mm тако што се уграђује на начин да базични слој од СБР гранулата буде нанесен 

у дебљини 2mm, и по њему се компресором нанесе завршни  СЦ слој у два прилаза у 

збирној  дебљини од додатних 3mm, дабле СБР слој и СЦ слој скупа  чине 25mm 

 

Питање 6: 

Ставка са уградњом 72 m2 гуме дебљине 20 мм на залетиштима: 

Не постоји IAAF одобрен шприц систем дебљине 20 mm, па IAAF цертификат за 

такву површину није неопходан. 

Што се такође може проверити на сајту IAAF-а. 

 

Одговор: 

Сагласно правилима IAAF последњих 8m залетишта за бацање копља мора бити 

„задебљано „ на 20mm. Обзиром на услове кориштења  од стране бацача копља 

којима је дозвољено носити спринтерице са ексерима  дужине 12mm, и обзиром на 

знатну брзину и енергију залета која се у моменту избачаја копља посредством сила 

кочења залета преноси у брзину избачаја копља пред синтетичку атлетску подлогу се 

постављају  изузетни захтеви . Пракса и искуство Пројектанта су показали да 

подлоге типа „Spray coating „  након кратког периода кориштења у датим условима 

бивају знатно оштећене, а да подлоге типа „PUR „ дужи временски период 

одговарају датим захтевима. Из наведеног је  пројектовано да се  на датим местима 

уградит систем  типа „PUR“ који поседеује важећи  IAAF сертификат и који треба 

доставити на увид. Да би било јасније није потребно те делове радити „PUR“ 

системом који има IAAF сертификат у ком је наведена  називна дебљина од 20mm, 

него се тај део ради материјалом и на начин  рада сертификованог  ПУР система  

уградњом неколико наноса базичних SBR слојева са припадајућим лепком  као 

пуниоцеми завршним EPDM  слојем тако што се исти наноси по процедури 

произвођача примењеног „PUR“ система са важећим IAAF сертификатом али тако да 

путем базичних SBR слојева укупна дебљина уградње буде 20mm 

 

 

Питање 7: 

„Треба дефинисати жели ли се атлетска стаза сертификовати према IAAF након 

извођења линија на стази и у којој класи?“ 

Одговор: 

У Предмеру радова, техничкој спецификацији радова у групи радова под D - Израда 

синтетичке атлетске облоге је наведена ставка под редним бројем 5.  премеравање и 

обележавање атлетске  стазе и израда протокола о премеравању и обележавању те 

активности и трошкови око пријављивања и прибављања IAAF сертификата атлетске 

стазе . Исто подразумева извлачење свих линија двокомпонентним полиуретанским 
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бојама по атлетској стази у складу са IAAF правилима, потом израда- 

попуњавање и овера  IAAF формулара - протокола о премеравању и обележавању 

атлетске стазе од стране овлаштеног геометра, потом уплата таксе IAAF-у  и предаја 

протокола о премеравању и обележавању  са захтевом за издавања IAAF сертификата 

. Из описа предметне позиције из Техничких спецификација  је врло јасна намера 

Инвеститора за добијање IAAF сертрификата. Јасно је такође да се изабраним 

системом атлетске облоге типа „Spray coating“  сагласно IAAF правилима може 

добити IAAF сертификат класе 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Служба за јавне набавке 

                                                                                                  Александар Радомировић 



 

Република Србија 

Град Чачак 

Комисија за јавне набавке 

Број: 404-1/2-2019-II/8 

22.05.2019.год. 

ЧАЧАК 

 

Предмет: Одговор на постављено питања  

у поступку јавне набавке број 404-1/2-2019-II  
 
   Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена 

питања потецијалног понуђача за јавну набавку Радова на реконструкцији атлетске 

стазе у Чачку, 404-1/2-2019-II, достављамо следеће одговоре:  
 

 

Питање 1: 

  

„На страни конкурсне документације 36 и 37 навели сте: 

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 

следећом техничком опремом (опрема може бити у власништву, закупу или лизингу) 

и то: 

Камион преко носивости ... 1ком 

Комбинована радна машина или багер ... 1ком 

Финишер за тартан минималне ширине постављања 2,5 м ... 1ком 

Миксер за  гранулат ... 1ком 

Шприц машина за тартан ... 1ком 

 

Машина за прање терена следећих карактеристика: 

Макс ширине 1500 mm 

Макс ширине шипке за прање 2100 mm 

Мин температура 90C 

Мин притисак 300 бара 

Мин пењање на ивичњак 220 mm 

Мин капацитет прања 2000 м2/h 

  

Питање: 

У ком тренутку планирате да се дата машина употреби и због чега? Прање асфалта је 

неопходно како би убрзали испирање штетних материја у што бржем року како би се 

убрзали радови на припреми за поставку тартана. Време за завршетак радова је 

отприлике крај септембра и почетак октобра када је време нестабилно и дани постају 

краћи. Прање се планира у периоду после поставке равнајућег слоја асфалта. 

 

Питање: 

Да ли машина за прање може да има притисак мањи од мин 300 бара? 

Да ли може од мин 200 бара при прању топлом водом, а од мин 80 бара при 

испирању?“ 

 

Одговор:  

 Обзиром на процедуру јавне набавке и обзиром на очекивани кишни период, 

на реално потребно време за извођење грађевинских радова који предходе  

постављању тартана, за очекивати је да ће инсталирање тартана бити извођено 
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почетком јесени 2019 када су дани краћи, влажност ваздуха повишена и када је 

сезона опадања лишћа са вегетације и када је мање сунчаних дана. У таквим 

условима је неопходно у једном повољном дану, ујутру  у року од 2 сата опрати што 

већи део  атлетске стазе - асфалтни слој како би се у току преподневног дела дана 

дата површина осушила и како би се у преосталом делу дана приступило наношењу 

базичног СБР слоја. Из наведених разлога је захтеван високи радни учинак машине 

за прање од 2.000 м2/час. 

 

   Дајемо потврдан одговор да је прихватљива и машина за прање која ради са 

топлом водом при мин.притиску од 200 бара, а при испирању од мин 80 бара. Осим 

прања самих нечистоћа битан разлог за наведене карактеристике је испирање 

разређивача из асфалтног слоја како би се убрзало време од момента асфалтирања до 

инсталирања тартана, а које је без испирања, зависно од температуре и влажности 

ваздуха  у опспегу 2-3 седмице, док се са испирањем и прањем своди на 1 седмицу 

што је пресудно важно да би се благовремено инсталирао тартан из чега су веома 

важни повољни метереолошки - временски услови. 

 

Питање 2: 

        „Како се доказује поседовање важећег уговора о ексклузивном заступању фирме 

која производи полиуретане мин. 3 године? “ 

 

Одговор:  

Наведени услов у погледу пословног капацитета се доказује достављањем 

фотокопије важећег уговора о ексклузивном заступању фирме која производи 

полиуретан, из којег се на несумњив начин може утврдити да је  понуђач заступник 

произвођача полиуретана најмање 3 године од дана објављивања позива за 

подношење понуда предметне јавне набавке 

 
Питање 3: 

„Да ли је дозвољено да ширина машине за  поставку  тартана буде мања од 2,5 м? “ 

   

Одговор:  

Одговор је НЕ јер би нивелета стазе била изломљена са превише површина и 

јер би било превише спојева као потенцијално слабих места. Машина за поставку 

тартана поред осталих има и функцију да нивелише синтетичку облогу преко 

асфалтне подлоге која је по правилу са неравнинама, а провера нивелације 

синеттичке облоге се сагласно IAAF правилима спроводи алуминијумском летвом 

дужине 4м, те се дати услов не би могао обезбедити машином мање ширине 

поставке. 

 

Питање 4: 

 „Да ли под миксером може да се подразумева и миксер за бетон?“ 

 

Одговор: 

Одговор је НЕ јер миксер за бетон није прилагођен технологији уградње 

базног слоја синтетичке атлетске облоге обзиром на то да миксер за бетон није 

намењен дозирању, справљању већ само транспорту материјала, и јер миксери за 



 - 3 - 

бетон имају велику запремину због које евентуално приправљена смеша не би 

могла да се уједначено измеша нити угради у технолошки исправном времену 

  

Питање 5: 

Да ли ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 могу да буду замењени стандардом 

ИСО/ИЕЦ 27001:2013? 

 

Одговор: 

НЕ, Наручилац остаје при захтеваним условима, односно потребно је да 

понуђач поседује важеће сертификате о усаглашености који су дефинисани 

конкурсном документацијом 

 

Питање 6: 

„Да ли атлетска опрема која се  уграђује  мора бити сертификована?“ 

Одговор: 

Уколико се питање односи на то да ли ће Наручилац као исправну понуду 

прихватити понуду којом се нуди  атлетска опрема без важећег ИААФ сертификата у 

ставкама уградне атлетске опреме  у којима је техничком спецификацијом захтеван 

ИААФ сертификат одговор је НЕ и то из општих разлога из којих се захтевају и 

други сертификати и друге потврде . 

 

 

 

 

                                                                                       Служба за јавне набавке 

                                                                                                  Александар Радомировић 



 
Република Србија- Град Чачак 

 
 

Наручилац: ГРАД ЧАЧАК 
  

Адреса: Жупана Страцимира број 2. 

Место: Чачак 

  

  

 

 

 

 

 Предмет:  Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације 

 

 

     

    

 

Путем електронске поште, дана 28.05.2019. године у 12:13 PM, примили смо 

захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације који садржи питања и захтев за измену конкурсне документације у  

отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - радови на реконструкцији 

атлеске стазе у Чачку, редни број 404-1/2-2019-II. 

  

 

 

 

 

 

Текст захтева:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

''Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу дебљине слојева 

система по: 
 

1. IAAF систему који тражите, дебљине слојева се разликују у зависности од 

светски признатих произвођача. Дебљина одређеног слоја није битна већ је битна 

укупна дебљина подлоге и то да подлога дозвољава IAAF стандард. Зато Вас 

молимо да измените критеријум за дебљину подлоге, јер овако фаворизујете 

једног произвођача који има лошији квалитет, самим тим и дебљу подлогу - више 

материјала. 
 

2. IAAF сертификат ''Spray coat'' систем дебљине 20 - 25 мм не постоји, те Вас 

молимо да тај захтев уклоните из конкурсне документације.  
 

3. IAAF сертификат за ''put system'' дебљине 20 мм није потребан, те Вас молимо 

да га уклоните из документације. 
 

4. Да ли је потребно атлеску стазу сертифицирати према IAAF стандарду након 

извођења радова и линија на стази и у којој класи сертификата? Тиме сте Ви као 

инвеститори у потпуности заштићени да имате врхунски изведене радове у 

траженом квалитету. У супротном остаје непознаница да ли имате квалитетно 

изведену атлеску стазу. 
 

5. Није потребно да произвођач буде са списка IAAF одобрених произвођача, већ 

је битно да је систем који се нуди одобрен од стране IAAF.  

 

 Молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са нашим 

примедбама. 

 Унапред хвала. 

 Молим потврду пријема електронске поште.'' 

 

 
 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац Вам доставља следеће 

одговоре:   

 

У вези са садржином поднетог предметног писаног захтева заинтересованог 

лица за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

односно постављених питања и захтева за измену конкурсне документације, 

конкретно на питање:      
 

- под редним бројем 1. , као одговор истичемо: Наручилац остаје при 

техничкој спецификацији из предметне Конкурсне документације, која је израђена 

на основу пројектне документације, као и предходним одговорима објављеним на 

Порталу јавних набавки, а који чине саставни део документације из предметног 

поступка. 

 



- под редним бројем 2. , као одговор истичемо: Наручилац обавештава 

заинтересована лица, да је одговор на постављено питање дао кроз претходно 

објављене одговоре на питања заинтересованих лица.    

 

- под редним бројем 3. , као одговор истичемо: Наручилац обавештава 

заинтересована лица, да је одговор на постављено питање дао кроз претходно 

објављене одговоре на питања заинтересованих лица. 

 

- под редним бројем 4. , као одговор истичемо: Да, потребно је да изабрани 

извођач радова по завршетку свих радова поднесе апликацију за  IAAF сертификат 

за изведену атлетску стазу.    

 

- под редним бројем 5. , као одговор истичемо: Систем атлетске облоге који 

се нуди мора испуњавати захтеване техничке спецификације и поседовати важећи   

IAAF сертификат. 

  

 

 

 Служба за јавне набавке 

 Александар Радомировић 

 



 
Република Србија- Град Чачак 

 
 

Наручилац: ГРАД ЧАЧАК 
  

Адреса: Жупана Страцимира број 2. 

Место: Чачак 

  

  

 

 

 

 

 Предмет:  Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације 

 

 

     

    

 

Путем електронске поште, дана 28.05.2019. године у  2:46 PM, примили смо 

захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације ЈН бр. 404-1-2-2019-II који садржи питање у вези отвореног поступка 

јавне набавке - набавка радова - радови на реконструкцији атлеске стазе у Чачку, 

редни број 404-1/2-2019-II. 

  

 

 

 

 

 

Текст захтева:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

''У конкурсној документацији за ЈН бр. 404-1/2-2019-II наручилац је предвидео да 

је понуђач у понуди обавезан да достави средства финансијског обезбеђења 

између осталог и Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

повраћај аванса у износу од 20% од вредности уговора без ПДВ-а. 
 

У моделу Уговора и то у чл. 11. став 1. Извођач се обавезује да Наручиоцу 

достави банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу од 80% од вредности 

Уговора. 
 

Имајући у виду напред наведено молим вас за појашњење у погледу изнетих 

навода и различитих износа гаранције за повраћај аванса, односно које писмо и 

гаранцију је дужан да достави понуђач односно извођач.''  

 
 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац Вам доставља следећи 

одговор:   

 

У вези са садржином поднетог предметног писаног захтева заинтересованог 

лица, односно постављеног питања, као одговор истичемо да је техничком грешком 

приликом израде конкурсне документације - Образац 13 - Модел уговора, и то у чл. 

11. ст. 1. предметног модела уговора, у делу ''Извођач се обавезује да у року од 5 

дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за 

повраћај аванса, у износу од 80% од вредности уговора .....'' , грешком наведен 

износ од 80% од вредности Уговора, уместо тачног износа од 20% од вредности 

Уговора.       
 

 

У складу са изнетим одговором на предметно питање, наручилац ће 

извршити измену конкурсне документације из предметног поступка јавне набавке, 

као и продужити рок за подношење понуда у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 Служба за јавне набавке 

 Александар Радомировић 

 



 
Република Србија- Град Чачак 

 
 

Наручилац: ГРАД ЧАЧАК 
  

Адреса: Жупана Страцимира број 2. 

Место: Чачак 

  

  

 

 

 

 

 Предмет:  Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације 

 

 

     

    

 

Путем електронске поште, дана 28.05.2019. године у  2:45 PM, примили смо 

захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације ЈН бр. 404-1-2-2019-II који садржи питања у вези отвореног поступка 

јавне набавке - набавка радова - радови на реконструкцији атлеске стазе у Чачку, 

редни број 404-1/2-2019-II. 

  

 

 

 

 

 

Текст захтева:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

''Наручилац је у погледу додатних услова који се тичу потребних сертификата и 

опреме предвидео између осталог да понуђач треба да поедује ISO 22301 стандард 

и машину за прање терена следећих карактеристика и то: 
 

- Max ширине 1500 мм 

- Max ширина шипке за прање 2100 мм 

- Min температура 90 °C 

- Min притисак 300 бара 

- Min пењање на ивичњак 220 мм 

- Min капацитет прања 2000 м
2
/h 

 

Машину тражених карактеристика поседује у Србији само предузеће EUROCOM 

D.O.O. Нови Сад и иста се користи за уклањање жвака са асфалта. Имајући у виду 

да таква машина није неопходна за прање новог асфалта приликом извођења 

радова , овај додатни услов изазива код заинтересованих понуђача сумљу да је 

овај додатни услов предвиђен ради заштите и фаворизовања појединих понуђача 

и уједно ради постизања максималне цене.   
 

Такође истичемо да уколико је већ наручилац упознат са стандардима и 

потребним машинама и опремом за извођење радова, онда појединим посебним 

условима чини дискриминацију према осталим понуђачима, јер је као додатни 

услов наведен стандард ISO 22301 који није акредитован код АТС-а као и 

наведену машину за прање терена  која никада до сада није коришћена за израду 

атлеских стаза. Постоје и фирме које не желе да примењују стандарде који нису 

акредитовани код АТС-а. 
 

На основу изнетих навода а у циљу да ову набавку учините доступну већем броју 

понуђача и на тај начин спречите дискриминацију, молимо вас да тражени 

стандард ISO 22301 и машину за прање терена изоставите из додатних услова у 

овој јавној набавци. 
 

Уважавајући вас као наручиоца искрено се надамо да ћете горе наведене наводе и 

сугестије прихватити.''  

 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац Вам доставља следећи 

одговор:   
 

У вези са садржином поднетог предметног писаног захтева заинтересованог 

лица за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

односно постављених питања, конкретно на питање:      
 

- које се односи на додатни услов у погледу захтеваног техничког 

капацитета, тј. конкурсном документацијом предвиђеног располагања машином за 

прање терена од стране понуђача, између осталог, као једног од средстава / 

техничке опреме којом понуђачи морају располагати у делу додатног услова - 

технички капацитет за учешће у предметном поступку јавне набавке, као одговор 



истичемо: У ранијим одговорима је већ објашњено из којих техничких  разлога се 

захтева машина за прање терена наведених карактеристика.  

Наручилац налази да наведени захтев ни на који начин не фаворизује 

одређеног или одређене понуђаче, већ само захтева одређени квалитет извођења 

радова. Наиме, начином на који је Наручилац одредио додатне услове, Наручилац 

није спречио потенцијалне понуђаче да понуде извођење предметних радова, 

односно није ограничио конкуренцију тако да предмет јавне набавке може да 

понуди само један понуђач или да радове може да изведе само један понуђач. 

Конкуренција међу понуђачима не значи да се сваком од заинтересованих понуђача 

мора омогућити да учествује у поступку јавне набавке. У постављању захтева који 

морају да се испуне да би се учествовало у поступку, Наручилац није обавезан да 

исте дефинише тако, да ове захтеве може да испуни свако од правних или 

физичких лица заинтересованих за закључење предметног уговора, већ је потребно 

да се исти одреде тако да буду у складу са потребама Наручиоца. Стога, Наручилац 

сматра да начином на који је одредио додатне услове, није извршио 

дискриминацију у смислу Члана 10. ЗЈН, те да се не ограничава конкуренција и не 

дискриминишу понуђачи, јер се не ради о ситуацији да додатне услове може да 

испуни само један понуђач, а све с обзиром да је тржиште Републике Србије  

свакако отворено  за наступ понуђача како из земље тако и из иностранства као 

што је и предметна јавна набавка слободна за наступ понуђача како из земље тако и 

из иностранства без додатних отежавајућих услова зависних од земље седишта 

понуђача чиме се овим захтевом нe фаворизују поједини Понуђачи.  

Такође напомињемо да је Наручилац ранијим одговорима на постављена 

питања кориговао захтеве у погледу техничких карактеристика предметне машине, 

а све у циљу стварања услова за проширење конкуренције за учествовање у 

предметном поступку. При томе посебно истичемо да је наручилац на такав начин 

омогућио већу конкуренцију, а да при томе остаје на становишту и потреби да 

понуђач располаже предметном машином обзиром на нзахтеве детаљније описане у 

претходним одговорима који се односе на потребу располагања опремом - 

машином за квалитетно извођење предметних радова.   

 

- које се односи на додатни услов у погледу захтеваног пословног 

капацитета, тј. између осталог, наведеног стандарда ISO 22301, као одговор 

истичемо: ISO 22301 је стандард који се односи на управљање континуитетом 

пословања ( „Business Continuity Management“ ), и који идентификује потенцијалне 

претње по предузеће, укључујући и њихове последице. Овај стандард специфицира 

захтеве за планирање, успостављање, имплементацију, руковање, мониторинг, 

преглед, одржавање и стално побољшање документованог система управљања који 

има за циљ да заштити предузеће од претње, смањи вероватноћу настанка, 

припреми за реаговање и опорави од инцидената уколико до њих дође. Процена, 

планирање и контрола планова за превазилажење ванредних ситуација смањује 

негативан утицај могућег прекида активности предузећа ( у конкретном случају 

нпр прекид набавке, испоруке и уградње опреме, материјала и др. неопходног за 

извођење предметних радова, а посебно узимајући значај рока извођења радова, тј. 

период године и климатске услове који у великој мери условљавају квалитет 

извођења радова и квалитет финалног производа са аспекта стварања услова за  



сертификовање истог).  Управљање континуитетом пословања је кључни фактор за 

континуирани рад свих врста предузећа у случају појаве поремећаја. ISO 22301 је 

развијен са циљем да помогне предузећима да минимизирају ризик од реалних   

поремећаја. Корист од примене захтева овог стандарда осим предузећа где је 

имплементиран посебно имају и заинтересоване стране, конкретно Наручилац и 

финансијер предмета јавне набавке, као и грађани као крајни корисници предметне 

атлетске стазе, јер мотив за имплементацију стандарда није да побољшања буду 

евидентна само код понуђача, већ да исти обезбеди наручиоцу да ће понуђач 

/извођач радова извршити своје уговором преузете обавезе са најмањим ризиком да 

не планирани и непредвиђени фактори утичу на његово пословање а тиме и 

испуњење уговором преузетих обавеза. 

Напомињемо да је стандард ISO 22301 (SRPS ISO 22301–српско издање) 

усвојен још 24.03.2014. од стране Института за стандардизацију Србије, а да је на  

међународном нивоу усвојен још 2012.године, што указује на оптималан и довољан 

рок у коме је већи привредних субјеката исти применио у свом пословању.. Отуд, 

наручилац  сматра да није угрожено начело обезбеђивања конкуренције из члана 

10. Закона о јавнима набавкама јер постоји довољан број потенцијалних понуђача и 

довољно време да се припреми понуда, или евентуалне заједничке понуде. 

Услов за поседовање сертификата ISO 22301 је у директној логичкој вези са  

Предметом набавке  обзиром да исти захтева потпуно поштовање рокова везаних за 

утицај временских прилика на извођење радова као и континуитет у погледу свих 

неопходних активности које за крајњи циљ имају обезбеђење добијања 

сертификата на изграђену атлетску стазу и да имплементирање захтеваног 

стандарда у пословању привредних субјеката/заинтересованих лица/понуђача 

указује наручиоцу сигурност да су исти способни да, у складу са ISO 22301, 

обезбеде свој континуитет пословања у времену трајања уговорног односа 

(рачунајући и гарантни рок) без обзира на евентуалне претње.  

Наручилац, такође, сматра да је конкурсна документација припремљена тако 

да понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду, те да нису повређене одредбе  

члана 61. Закона о јавним набавкама. Имајући у виду горе наведено, наручилац 

остаје при захтеву 

 

 

 

НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за конкурсну 

документацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим елементима 

сматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи треба да 

саставе своју понуду. 

 

 

 

 Служба за јавне набавке 

 Александар Радомировић 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:











 
  
2. JAVNA NABAVKA - VIDEO NADZOR (za reciklažne 
platoe i podzemne kontejnere) (JNMV-D-10/2019) 
 

 2.1 Poziv i konkursna dokumentacija 

 2.2. Pitanja i odgovori 

 2.3 Izmena konkursne i produzenje roka 

 2.4. Dodela ugovora JNMV-D-10-2019 

 2.5  Sporazumni raskid ugovora JNMV-D-10-2019 

2.6 Novi poziv i konkursna 

2.7 Odgovor JNMV-D1-10-20019 

2.8 Odluka i ugovor 

 



ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 4555/4
Датум: 04.07.2019. године

На основу члана 55, 57 и члана 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012,14/15 и 68/15)

ЈКП „Комуналац“ Чачак
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ-Д-10/2019 ВИДЕО НАДЗОР

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП „Комуналац“ Чачак,
Николе Тесле 42, 32000 Чачак, www.komunalac.co.rs;

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа;
3. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности, која није обликована у

партије;
4. Врста предмета и опис: Видео надзор.
5. Критеријум: Најнижа понуђена цена;
6. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се

може преузети са Портала ЈН и са интернет странице наручиоца;
7. Начин подношења понуда и рок: Рок за подношење понуда је 12.07.2019. до

08.30 часова, лично или путем поште у затвореној коверти.
8. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се отварати јавно

12.07.2019. у просторијама наручиоца у 10.00 часова;
9. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице а само овлашћени представници понуђача могу активно
учествовати.

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10
дана од дана отварања понуда.

11. Напомена: У складу са чланом 109.став 2 ЗЈН наручилац задржава право да
одустане од набавке предметних добара.

12. Лице за контакт: Ненад Вукосављевић дипл.ецц. ;тел 032-55-78-202.

За Комисију

Ненад Вукосављевић с.р.

http://www.komunalac.co.rs
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ЈКП „Комуналац“ Чачак 

32000 Чачак 

Ул. Николе Тесле  бр. 42 
Број: 4555/5 

Датум: 04.07.2019. 

          

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку добара:  

ВИДЕО НАДЗОР 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

( Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ) 

 
ЈНМВ-Д-10/2019 

 
 
 
 
        
 

  
 

Рок за подношење понуда 12.07.2019.  до  08.30 часова 

                Јавно отварање понуда               12.07.2019.   у  10.00 часова 

 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Јул 2019. године 
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3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

У циљу успостављања потпуне контроле над критичним тачкама одлагања комуналног отпада 

на територији града Чачка ЈКП „Комуналац“ Чачак је одлучио да успостави одговарајући 

систем видео надзора како би се остварио потпуни увид у начин одлагања комуналног отпада 

и спречиле велике штете које настају несавесним поступањем лица и појединаца. У том 

смислу, увидом на терену идентификоване су следеће неуралгичне тачке на којима ЈКП 

„Комуналац“ Чачак има успостављену инфраструктуру за прикупљање комуналног отпада: 

 

Локација Комунално уређење 
Географска ширина и 

дужина 

Слатина  Рециклажни плато 
43.814403 

20.473536 

Јежевица  Рециклажни плато 
43.814659 

20.402635 

Трнава  Рециклажни плато 
43.854008 

20.384616 

Атеница  Рециклажни плато 
43.868248 

20.368353 

Симе Сараге  Контејнери 
43.883892 

20.359603 

Цигларска  Контејнери 
43.902800 

20.350459 

Миленка Никшића  Контејнери 
43.901428 

20.354734 

Трбушани Рециклажни плато 
43.909002 

20.311538 

Пријевор  Контејнери 
43.906835 

20.271201 

Љубић  Рециклажни плато 
43.918647 

20.354981 

Факултет технички наука Контејнери 
43.897392 

20.345595 

 

Због разуђености и велике међусобне удаљености локација које је потребно покрити 

видео надзором, одлучено је да пренос сигнала буде остварен путем WiFi мреже. ЈКП 

„Комуналац“ Чачак је због разуђености и велике међусобне удаљености својих пословних 

локација изградио и поставио у функцију мрежни систем WiFi антена које су у стању да 

пренесу било коју врсту сигнала до управне зграде која се налази у улици Николе Тесле бр. 42, 

32000 Чачак. Централна антена преко које се одвија саобраћај се налази на градском 

репетитору на брду Љубићу којим управља ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

Дакле, већи број приступних тачака ЈКП „Комуналац“ повезано је у јединствени систем 

преко једне базне станице чиме је постигнуто да се све приступне тачке налазе у истом IP 

опсегу. То је веома важно из више разлога, а основни је да је брзина одзива за сваку локацију 

максимална јер нема додатних губитака због проласка сигнала кроз додатне рутере. 

На исти начин потребно је урадити и мрежу камера за видео надзор са 11 локација. 

Свих једанаест локација треба да имају осигурану комуникацију ка посебној главној антени на 

стубу на Љубићу чиме би се обезбедио стабилан сигнал. Стабилан сигнал означава могућност 

коришћења јачег линка (квалитетније слике). Иако ће централна јединица физички бити 

постављена на једној локацији у ЈКП „Комуналац“, оваква конфигурација мреже омогућава 
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беспрекоран приступ камерама не само из локала већ и са удаљених локација, наравно под 

одговарајућим безбедносним условима. 

Сигнал са било које локације директно иде на Љубић - стуб (0 ms) а са њега до 

централног уређаја (2 ms), што значи да је укупни одзив 2 ms. У сваком другом случају осим 

када је у питању оптичка веза целом дужином поменутог пута, имамо губитке неколико 

десетина па чак у неким случајевима и стотина милисекунди. У пракси то значи лошији 

сигнал, лошији квалитет слике и повремена замрзавања односно “сецкања” слике па се често 

покушава да се ситуација поправи смањењем броја фрејмова у секунди. 

Закључак је да наведени начин конфигурисања интернет мреже за рад камера за видео 

надзор има знатне предности у односу на друге начине јер омогућава пријем стабилне слике 

веће резолуције са једне или више локација истовремено. 

Обзиром на горе наведено, комплетан постојећи систем видео надзора такође 

функционише путем горе наведене инфраструктуре. Сходно томе, неопходнo је да и овај 

систем видео надзора буде инсталиран тако да омогући пренос слике кроз исти WiFi антенски 

систем како би се обезбедила конзистентност читавог систем и обезбедила даља надоградња 

неких будућих локација. 

  Систем видео надзора треба да буде искључиво састављен од IP камера са свом 

потребном мрежном инфраструктуром за бежични пренос сигнала до управне зграде у улици 

Николе Тесле бр. 42, у Чачку где треба поставити адекватан снимач који ће бити 

позициониран у РЕК соби и адекватно повезан са контролном собом где ће се приказивати 

слика са камера. Опрема за видео надзор треба да испуњава минималне следеће техничке 

карактеристике и техничке елементе: 

 

Р. бр. Опис 
Јед. 

мере 
Кол. 

1 

Mrežna IP kamera 4 Mpx  

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, 

Color: 0.014 Lux @ 

(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR 

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter 

Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme 

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, 

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, 

IPv6, Bonjour 

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI 

Video kompresija: H.265, H.265+ 

Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi 

prostor, prtljaga 

bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene 

Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa 

mreže, IP 

konfilkt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška, Alarmni 

ulaz/izlaz 

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, 

D/N 

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE 19W 

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do 60 ºC, IP67, IK10 

Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1893g 

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-

1475ZJ-SUS(Black), DS- 

Ком. 11 



 

6 

6 

6 

2 
Stabilisano napajanje 12v/3a sa zaštitom od prednapona i udara 

groma 
Ком. 10 

3 Solarni panel 150W, kontroler punjenja, akumulator 100Ah Ком. 1 

3 Kutija 20x20x20 ,ip65 zastita sa selnama za spoljnu montažu Ком. 11 

4 

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ 

-Rezolucija snimanja: 8MP /6MP /5MP /4MP /3MP 

/1080P/UXGA/720P/VGA 

-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, 

pametno 

pregledavanje snimka iz obelezenog prostora 

-Kompresija: H.265 / H264 / H.264+ / MPEG4 

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps 

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 

2560X1440/60HZ, 

1920X1080/60Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 

1280x720/60Hz, 

1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), 

-Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p 

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, 

DDNS, NTP, SADP, 

NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF 

-POE interfejs: 16xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, 

≤200W 

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji,1 

USB 3.0 zadnji, 

Alarm in/out 4/1 

-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta 

-Opšte: Napajanje 100-240 VAC,  

Ком. 1 

5 HARD DISC WD60PURX-78 PURPLE 6TB Ком. 2 

6 Izrada projekta za procenu rizika Ком. 11 

7 Montaža opreme i instalacija softvera Ком. 1 

 

Сва опрема за видео надзор мора бити произвођача HIKVISION, “или одговарајућа” 

због тога што ЈКП „Комуналац“ Чачак у свом саставу већ низ година користи опрему за видео 

надзор овог произвођача, има обучено људство за рад на овом систему. Такође је неопходно 

одржати унификацију опреме и једнообразност система због лакшег и јефтинијег сервисирања 

и одржавања самог система. Систем видео надзора треба да ради у свим временским условима 

дању и ноћу 24 часа, 365 дана непрекидно. Камере на терену треба позиционирати тако да 

истовремено имају доминантну позицију одакле се пружа јасна слика о тренутним 

дешавањима на одговарајућој локацији као и да са те позиције имају догледање са централним 

стубом на Љубићу, односно, да одатле несметано функционишу кроз WiFi мрежу, односно 

даљински преносе сигнал. У том смислу неопходно је да мрежна опрема по тачкама испуњава 

минималне следеће техничке карактеристике и техничке елементе: 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 4891/3
Датум: 08.07.2019.

Предмет:
Одговори на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку
мале вредности – ВИДЕО НАДЗОР
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-10/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije,
JNMV-D-10/2019– VIDEO NADZOR

1. Da li posedujete izrađen Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađenog po
standardu serije SRPS A.L2.003 a koji je obavezan Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Sl.
glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) i Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke
zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 19/2015, 71/2017) i predstavlja
preduslov za izradu plana obezbeđenja kao i projekta sistema tehničke zaštite?

2. U tehničkim karakteristikama na strani 6 konkursne dokumentacije kao i u tabelarnom delu
strukture cena na strani 30, zahtevate Izradu projekta za procenu rizika (11 kom). Takav termin
ne poznaje ni Zakon ni Pravilnik pomenut u prvom pitanju, stoga nije poznato šta je zahtev.
Ukoliko posedujete Akt o proceni rizika iz pitanja 1. dalji korak je izrada plana obezbeđenja koji
sadrži i plan tehničke zaštite a na osnovu izrađenog plana izrađuje se i projekat tehničke zaštite.
Potrebno je da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i preciznije definišete navedenu stavku.
Takođe, ukoliko se radi o projektu tehničke zaštite, a imate izrađen jedan Akt o proceni rizika u
zaštiti lica, imovine i poslovanja kojim je obuhvaćen JKP „Komunalac“ Čačak, kao i sve pomenute
lokacije, potrebno je uraditi jedan Projekat tehničke zašite a ne 11 kao što je predviđeno
predmerom.

3. Ukoliko je potrebno izraditi Projekat tehničke zaštite (kao i plan obezbeđenja koji sadrži i plan
tehničke zaštite) potrebno je da firma odnosno ponuđač, pored licence za vršenje poslova
montaže, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, poseduje i:
- Licencu za vršenje poslova planiranja tehničke zaštite izdatu od strane Ministarstva
unutrašnjih poslova Republike Srbije, i
- Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke
zaštite izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
U skladu sa navedenim potrebno je da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u delu
obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke

4. Na strani 7 konkursne dokumentacije navodite specifikaciju mrežne opreme po lokacijama, a
na strani 29 i 30, u tabelarnom delu strukture cena ne pominjete navedenu opremu, pa nije jasno
da li navedenu mrežnu opremu Mikrotik posedujete ili ponuđeč treba da je ponudi?
Ukoliko je potrebno ponuditi i navedenu mrežnu opremu Mikrotik, potrebno je izmeniti i predmer,
odnosno tabelarni deo strukture cena kako bi svi ponuđači znali šta se tačno traži i kako bi
navedene cene mrežnih uređaja imali gde upisati.

OДГОВОРИ:



1. Одговор: Да, ЈКП „Комуналац“ Чачак поседује израђен Акт о процени
ризика у заштити лица, имовине и пословања.

2. Одговор: Прихваћена је сугестија потенцијалног Понуђача. Извршена је
измена у конкурсној документацији, која предвиђа израду Пројекта техничке
заштите, а не израду Акта о процени ризика за 11 локација.

3. Одговор: Прихваћена је сугестија потенцијалног Понуђача. Извршена је
измена у конкурсној документацији и у додатним условима се захтева од
Понуђача да поседује побројане, додатне лиценце.

4. Одговор: Прихваћена је сугестија потенцијалног Понуђача. Извршена је
измена у конкурсној документацији, извршена је допуна табеле на страни 7, а
такође у табеларном делу структуре цена приказана је детаљна
спецификација тражене опреме.

За Комисију наручиоца
Ненад Вукосављевић с.р.
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ЈКП „Комуналац“ Чачак 

32000 Чачак 

Ул. Николе Тесле  бр. 42 
Број: 4894/4 

Датум: 08.07.2019. 

          

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ИЗМЕНА 

За јавну набавку добара:  

ВИДЕО НАДЗОР 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

( Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ) 

 
ЈНМВ-Д-10/2019 

 
 
 
 
        
 

  
 

Рок за подношење понуда 17.07.2019.  до  08.30 часова 

                Јавно отварање понуда               17.07.2019.   у  10.00 часова 
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Јул 2019. године 

На основу члана 39.  и  61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке добара број 4555/1 од 19.06.2019. године, Комисија за јавну набавку, образована 

Решењем  о образовању комисије за јавну набавку број 4555/2 од 19.06.2019. припремила је:  
 
 
 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
за јавну набавку добара, ЈНМВ-Д-10/2019 

 

ВИДЕО НАДЗОР 
 
 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 
 
 

 
                                                Конкурсна документација садржи: 
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ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 5205
Датум: 19.07.2019. године.

На основу члана 108. Став 1.  Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012,14/15 и 68/15 ) дана 19.07.2019.  године,  директор  ЈКП „Комуналац“
Чачак доноси: 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор  понуђачу „ELSAT“ Чачак, Гвоздена Пауновића бр. 6, 32103
Чачак број  понуде 5158  од 17.07.2019.  године, на основу критеријума најнижа
понуђена цена, у поступку ЈНМВ-Д-10/2019 видео надзор.

2. Ову одлуку објавити на Порталу ЈН и интернет страници предузећа, у року од три
дана од дана њеног доношења.

3. Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана њеног пријема.

                                  
                                     О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наручилац  ЈКП  „Комуналац“  Чачак, спровео  је   ЈНМВ-Д-10/2019 видео  надзор.  Укупна
процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 816.000,00 динара, за коју се спроводи
јавна набавка мале вредности,  по  Одлуци о покретању ЈНМВ, број  4555/1 од 19.06.2019.
године,  директора  ЈКП „Комуналац“  Чачак.  Позив  за  подношење  понуда   je  оглашен  на
порталу ЈН као и на интернет страници Наручиоца.

Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку добара видео надзор, број 4555/2
од 19.06.2019. године. 
Поступак отварања понуда спроведен је  у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе
Тесле бр. 42, дана 17.07.2019. са почетком у 10.00 часова.
Отварање понуда спровела је Комисија у саставу: Ненад Вукосављевић, Милољуб Симовић и
Миодраг Рајичић.
Отварању понуда  присуствовали су  представници понуђача:

Рб
.

Понуђач Представник Бр.пуномоћја

1.
„ELSAT“ d.o.o. Чачак,

Гвоздена Пауновића бр. 6,
32103 Чачак

 Немања Савић
л.к. 007523184

ПУ Чачак

Благовремено тј, до дана 17.07.2019. до 08.30 часова примљенe су следеће  понуде:

1



Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача Датум и час пријема

5158
„ELSAT“ d.o.o. Чачак, Гвоздена

Пауновића бр. 6, 32103
Чачак

17.07.2019. у 07.44 ч

Неблаговремене понуде:  неблаговремених понуда није било

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти
које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се
могу нумерички приказати и евентуално подаци из понуде.

Р.б. ПОНУЂАЧ
Укупна цена  без

ПДВ-а

Укупна цена са

ПДВ-ом

1

“ELSAT” d.o.o. Чачак,
Гвоздена Пауновића бр. 6,

32103 Чачак
813.586,40 976.303,68

Примедби представника  понуђача  није  било на  поступак  отварања понуда  и  сачињавање
записника.
Поступак отварања понуда завршен је у 10.30 часова.
Након отварања понуда Комисија је дана 18.07.2019. године, извршила стручну оцену, и том
приликом утврдила следеће:

1. Понуђач “ELSAT“ d.o.o. Чачак, Гвоздена Пауновића бр. 6, 32103 Чачак дао је
понуду број 5158 вредности 813.586,40 динара без ПДВ-а. Понуда задовољава
и  испуњава  све  тражено  техничким  спецификацијама  датим конкурсном
документацијом.  Испуњава  обавезне  и  додатне  услове  и  садржи  тражена
документа  и  обрасце која  су требала бити  приложена.  Понуђени вредносни
износ је нижи од планиране процењене вредности. 

                        Понуда је прихватљива. 

 На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и члана
107. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) предлаже директору
да изабере понуду  понуђача “ELSAT“ d.o.o. Чачак, Гвоздена Пауновића бр. 6, 32103 Чачак,
вредности  813.586,40 без ПДВ-а, и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку. 
                                                               

                                                                                      

                                                                                                      ДИРЕКТОР
                                                                                             др Петар Домановић с.р.

                                                                                          ..............................................

параф
………
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ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 7034/5
Датум: 14.10.2019. године

На основу члана 55, 57 и члана 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012,14/15 и 68/15)

ЈКП „Комуналац“ Чачак
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ-Д1-10/2019 ВИДЕО НАДЗОР

(поновљени поступак)
1. Назив,  адреса  и  интернет  страница  наручиоца:  ЈКП  „Комуналац“  Чачак,

Николе Тесле 42,  32000 Чачак, www.  komunalac  .co.rs;
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа;
3. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности, која није обликована у 

партије;
4. Врста предмета и опис: Видео надзор.
5. Критеријум: Најнижа понуђена цена;
6. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се 

може преузети са Портала ЈН и са интернет странице наручиоца;
7. Начин подношења понуда и рок: Рок за подношење  понуда је 23.10.2019. до 

08.30 часова,  лично или путем поште у затвореној коверти.
8. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се отварати јавно 

23.10.2019. у просторијама наручиоца у 10.00 часова;

9. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице а само овлашћени представници понуђача могу активно 
учествовати. 

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 
дана од дана отварања понуда.  

11. Напомена: У складу са чланом 109.став 2 ЗЈН наручилац задржава право да 
одустане од набавке предметних добара.

12. Лице за контакт: Ненад Вукосављевић дипл.ецц. ;тел 032-55-78-202. 

За Комисију

Ненад Вукосављевић с.р.

http://www.komunalac.co.rs/
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ЈКП „Комуналац“ Чачак 
32000 Чачак 

Ул. Николе Тесле  бр. 42 

Број: 7034/4 

Датум: 14.10.2019. 

          

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку добара:  

ВИДЕО НАДЗОР  
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

( Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ) 
 

ЈНМВ-Д1-10/2019 
 

 
 
 
        
 

  
 

Рок за подношење понуда 23.10.2019.  до  08.30 часова 

                Јавно отварање понуда               23.10.2019.   у   10.00 часова 

 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

  

 

 

 
  

Октобар 2019. године 
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3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

У циљу успостављања потпуне контроле над критичним тачкама одлагања комуналног отпада 

на територији града Чачка ЈКП „Комуналац“ Чачак је одлучио да успостави одговарајући 

систем видео надзора како би се остварио потпуни увид у начин одлагања комуналног отпада 

и спречиле велике штете које настају несавесним поступањем лица и појединаца. У том 

смислу, увидом на терену идентификоване су следеће неуралгичне тачке на којима ЈКП 

„Комуналац“ Чачак има успостављену инфраструктуру за прикупљање комуналног отпада: 

 

Локација Комунално уређење 
Географска ширина и 

дужина 

Слатина  Рециклажни плато 
43.814403 

20.473536 

Јежевица  Рециклажни плато 
43.814659 

20.402635 

Трнава  Рециклажни плато 
43.854008 

20.384616 

Атеница  Рециклажни плато 
43.868248 

20.368353 

Симе Сараге  Контејнери 
43.884830 

20.357200 

Цигларска  Контејнери 
43.902800 

20.350459 

Миленка Никшића  Контејнери 
43.901428 

20.354734 

Трбушани Рециклажни плато 
43.909002 

20.311538 

Пријевор  Контејнери 
43.906835 

20.271201 

Љубић  Контејнери 
43.914949 

20.367220 

Факултет технички наука Контејнери 
43.897392 

20.345595 

 

Због разуђености и велике међусобне удаљености локација које је потребно покрити 

видео надзором, одлучено је да пренос сигнала буде остварен путем WiFi мреже. ЈКП 

„Комуналац“ Чачак је због разуђености и велике међусобне удаљености својих пословних 

локација изградио и поставио у функцију мрежни систем WiFi антена које су у стању да 

пренесу било коју врсту сигнала до управне зграде која се налази у улици Николе Тесле бр. 42, 

32000 Чачак. Централна антена преко које се одвија саобраћај се налази на градском 

репетитору на брду Љубићу којим управља ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

Дакле, већи број приступних тачака ЈКП „Комуналац“ повезано је у јединствени систем 

преко једне базне станице чиме је постигнуто да се све приступне тачке налазе у истом IP 

опсегу. То је веома важно из више разлога, а основни је да је брзина одзива за сваку локацију 

максимална јер нема додатних губитака због проласка сигнала кроз додатне рутере. 

На исти начин потребно је урадити и мрежу камера за видео надзор са 11 локација. 

Свих једанаест локација треба да имају осигурану комуникацију ка посебној главној антени на 

стубу на Љубићу чиме би се обезбедио стабилан сигнал. Стабилан сигнал означава могућност 

коришћења јачег линка (квалитетније слике). Иако ће централна јединица физички бити 
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постављена на једној локацији у ЈКП „Комуналац“, оваква конфигурација мреже омогућава 

беспрекоран приступ камерама не само из локала већ и са удаљених локација, наравно под 

одговарајућим безбедносним условима. 

Сигнал са било које локације директно иде на Љубић - стуб (0 ms) а са њега до 

централног уређаја (2 ms), што значи да је укупни одзив 2 ms. У сваком другом случају осим 

када је у питању оптичка веза целом дужином поменутог пута, имамо губитке неколико 

десетина па чак у неким случајевима и стотина милисекунди. У пракси то значи лошији 

сигнал, лошији квалитет слике и повремена замрзавања односно “сецкања” слике па се често 

покушава да се ситуација поправи смањењем броја фрејмова у секунди. 

Закључак је да наведени начин конфигурисања интернет мреже за рад камера за видео 

надзор има знатне предности у односу на друге начине јер омогућава пријем стабилне слике 

веће резолуције са једне или више локација истовремено. 

Обзиром на горе наведено, комплетан постојећи систем видео надзора такође 

функционише путем горе наведене инфраструктуре. Сходно томе, неопходнo је да и овај 

систем видео надзора буде инсталиран тако да омогући пренос слике кроз исти WiFi антенски 

систем како би се обезбедила конзистентност читавог систем и обезбедила даља надоградња 

неких будућих локација.  

Обавеза понуђача је да обезбеди комплетно и недвосмислено функционисање 

целовитог система, односно да поред свега наведеног, на свим локацијама обезбеди 

електрично напајање са оближњих електричних извора и бандера. Сви трошкови израде 

и обезбеђена електричног напајања су обавезе које сноси понуђач. Понуђач је у обавези 

да сагледа карактеристике сваке од захтеваних 11 локација за покривање системом 

видео надзора и да укалкулише трошкове израде електричног напајања и прикључака за 

предметних 11 локација. Наручилац је обавезан да за предметне локације обезбеди 

одобрење за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем „ЕПС“-а. 

  Систем видео надзора треба да буде искључиво састављен од IP камера са свом 

потребном мрежном инфраструктуром за бежични пренос сигнала до управне зграде у улици 

Николе Тесле бр. 42, у Чачку где треба поставити адекватан снимач који ће бити 

позициониран у РЕК соби и адекватно повезан са контролном собом где ће се приказивати 

слика са камера. Опрема за видео надзор треба да испуњава минималне следеће техничке 

карактеристике и техничке елементе: 

 

Р. 

бр. 
Опис 

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

Mrežna IP kamera 4 Mpx Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, 

AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 

Lux with IRIC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut 

filterSlot za SD karticu do 128GB, reset dugmeProtokoli: TCP/IP, 

ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 

RTSP,RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, 

QoS, IPv6, BonjourMrežni standardi: ONVIF, ISAPIVideo 

kompresija: H.265, H.265+Smart funkcije: Detekcije: lica, linije 

prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljagabez nadzora, uklanjanja 

objekta, promena sceneAlarm: Detekcija pokreta, 

Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IPkonfilkt, Pogrešna 

lozinka, HDD pun, HDD greška, Alarmni ulaz/izlazOstale 

karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, 

D/NNapajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE 19WRadna 

temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do 60 ºC, IP67, IK10Dimenzije i 

težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1893gKompatibilni pribor: DS-

1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1475ZJ-SUS(Black), DS- 

Ком. 11 



ЈКП „Комуналац“ Чачак 
Број: 7252/1 
Датум: 16.10.2019. 
 
Предмет: 
Одговори на питања 

Понуђачима 
Поштовани, 
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и 
појашњењима конкурсне документације за набавку добара  - за јавну набавку мале 
вредности – ВИДЕО НАДЗОР  
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д1-10/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста: 
 
 
 
Pitanje u vezi jn br ЈНМВ-Д1-10/2019 
 
Postovani  
kao dodatni uslov ste navli referenv listu. Da li sami pravimo formu liste, imajuci u 
vidu da je nema u konkursnoj dokumentaciji. I da li se prilazu Ugovori i fakture kao 
dokaz o referencama 
Da li su potrebne i potvrde Narucioca. Ako jesu, molim Vas da date formu Obrasca 
 
Molim Vas dа potvrdite prijem ove e mail poruje 
 
S postovanjem 
 
 
 
 
 
ОДГОВОР: 
 
Референтну листу прилажете у слободној форми. Битно је да она садржи тражене 
податке садржане у конкурсној документацији.  
На крају листе унесите изјаву да за истинитост наведених података одговарате под 
кривичном и материјалном одговорношћу. 

 
 

За Комисију наручиоца 
   Љубиша Парезановић с.р. 



ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 7034/8/О
Датум: 25.10.2019. године

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) дана 25.10.2019. године, директор
ЈКП „Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор понуђачу „ОРТЕЛ“ ДОО, ул. Дунавска 19, 32000 Чачак
број понуде 7447, од 23.10.2019. године(ваш бр. 231019 од 23.10.2019.), на
основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-Д1-10/2019
ВИДЕО НАДЗОР.

2. Ову одлуку објавити на порталу ЈН и интернет страници предузећа у року од
три дана од дана њеног доношења.

3. Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана њеног објављивања.

О Б Р А З Л ОЖ ЕЊ Е

Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНМВ-Д1-10/2019 ВИДЕО НАДЗОР
32323500 – Систем за видео надзор, укупна процењена вредност јавне набавке без
ПДВ-а je 816.000,00 динара, а средства су обезбеђена у Финансијском плану за 2019.
годину, за коју се спроводи јавна набавка мале вредности, по одлуци о покретању
ЈНМВ, број 7034/1 од 07.10.2019. године, директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку ЈНМВ-Д1-10/2019 видео
надзор, број 7034/2 од 07.10.2019. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН и
интернет страници Наручиоца.
Рок за достављање понуда био је закључно са 23.10.2019. године до 08.30 часова.
У наведеном року Наручилац је примио 2(две) понуде, а после истека рока ниједну
понуду.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак,
Николе Тесле 42, дана 23.10.2019. године, са почетком у 10.00 часова. Отварање понуда
спровела је Комисија у саставу саставу: Ненад Вукосављевић, Љубиша Парезановић,
Миодраг Рајичић.
Отварању понуда присуствали су доле наведени представници понуђача који су
поднели пуномоћја:

Рб. Понуђач Представник Бр.пуномоћја

1. SECAM CCTV CORPORATION ДОО,
Војводе Богдана 34,11050 Београд

/ /



2. „ОРТЕЛ“ ДОО, ул. Дунавска 19, 32000
Чачак

/ /

Благовремено тј, до дана 23.10.2019. године, до 08.30 часова примљене су понуде
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача Датум и час
пријема

7432 SECAM CCTV CORPORATION
ДОО, Војводе Богдана 34,
11050 Београд

22.10.2019. у 08:30

7447 „ОРТЕЛ“ ДОО, ул. Дунавска 19,
32000 Чачак

23.10.2019. у 07:45

Неблаговремених понуда није било.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални
попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи
критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално подаци из понуде.

Рб. Заводни
број

понуде

Назив понуђача Понуђена
цена без
пдв-а

Подаци
који су
одређени
као елемент
критеријума

1. 7432 SECAM CCTV
CORPORATION ДОО,
Војводе Богдана 34,
11050 Београд

741.000,00 Најнижа
понуђена
цена

2. 7447 „ОРТЕЛ“ ДОО, ул.
Дунавска 19, 32000 Чачак

810.000,00 Најнижа
понуђена
цена

Поступак отварања је завршен у 10.30 часова а Записник о отварању понуда
понуђачима је достављен у законским оквирима.
Дана 25.10.2019. године Комисија наручиоца је извршила стручну оцену понуда и
утврдила следеће:

 Понуђач SECAM CCTV CORPORATION ДОО, Војводе Богдана 34,11050
Београд, дао је понуду 7432, вредности 741.000,00 динара. Установљено је да
поменути понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења што је
наручилац тражио конкурсном документацијом на страни 14. под тачком
5.17. Средство обезбеђења.
Koд попуњавања Обрасца 11 Структура цене, Понуђач је наручиоца довео у
дилему која је цена мрежне ИП камере Мпх под редним бројем 1. из
Обрасца ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА. На првој страни је цена
17.000,00 динара по комаду, док је на другој страни која је идентична првој



уписана цена од 15.000,00 динара по комаду. Овде се не ради о рачунској
грешци да би наручилац могао да упути Захтев понуђачу за исправком
рачунске грешке, већ је у питању грешка понуђача са уношењем две
различите цене за исти предмет куповине.
Према члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, прихватљива понуда је понуда која је
одговарајућа, ( за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације), коју наручилац није одбио због битних недостатака.
На основу изнетога Комисија наручиоца је понуду понуђача SECAM CCTV
CORPORATION ДОО, Војводе Богдана 34, 11050 Београд, оценила као
неодговарајућу односно неприхватљиву.

 Понуђач „ОРТЕЛ“ ДОО, ул. Дунавска 19, 32000 Чачак, дао је понуду број
7447 вредности 810.000,00 динара. Комисија наручиоца је прегледом
докумената из понуде наведеног понуђача установила да садржи тражено
конкурсном документацијом, те из тог разлога проглашава понуду
„ОРТЕЛ“ ДОО, прихватљивом.

На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и
члана 107 став 3 ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) предлаже
директору да изабере понуду понуђача „ОРТЕЛ“ ДОО, ул. Дунавска 19, 32000
Чачак, вредности 810.000,00 динара без ПДВ-а, и да у том смислу донесе
одговарајућу одлуку.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.

...............................................

параф

..........



ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 7034/А
Датум: 06. 11. 2019. године

Обавештење
о закљученом уговору јавне набавке мале вредности

ВИДЕО НАДЗОР
ЈНМВ-Д1-10/2019

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ЈКП „Комуналац“ Чачак,
Николе Тесле бр. 42. 32000 Чачак , http://www.komunalac.co.rs/

2. Врста наручиоца; јавно предузеће – локална самоуправа,
3. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника

набавке; ЈНМВ-Д1-10/2019: Видео надзор ОРН; (32323500 – систем за видео
надзор)

4. Уговорена вредност; 810.000,00 динара без ПДВ-а
5. Критеријум за доделу уговора; најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда; 2
7. Највиша и најнижа понуђена цена; 810.000,00 динара без ПДВ-а, 741.000,00

динара без ПДВ-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда; највиша
810.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 810.000,00 динара без ПДВ-а.

9. Датум доношења одлуке о додели уговора; 25.10.2019. године
10. Датум закључења уговора; 04.11.2019. године
11. Основне податке о добављачу; „ОРТЕЛ“ Д.О.О. са седиштем у Чачку, ул.

Дунавска бр. 19, 32000 Чачак.

12. Период важења уговора; до извршења уговора, до истека гарантног рока.

За Комисију
Миодраг Рајичић с.р.

http://www.komunalac.co.rs/


 
  
3. JAVNA NABAVKA - Štampanje propagandnog 
materijala za potrebe JU „Turistička organizacija Čačka“ 
 

 3.1 Poziv i konkursna dokumentacija 

 3.2. Pitanja i odgovori 

 3.3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 3.4. Odluka o dodeli ugovora  

 



 
 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,  бр.14/15 и 

бр.68/2015),  

Јавна установа “Туристичка организација Чачка” објављује 

 

 

Позив за подношење понуда 
 

у поступку јавне набавке мале вредности 1/19 

                                     ШТАМПАЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

 Назив наручиоца: Јавна установа “Туристичка организација Чачка”  

 

 Адреса наручиоца: Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак 

 

 Интернет страница наручиоца: www.turizamcacak.org.rs 

 

 Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

 

 Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

           Врста предмета: Услуга 

 

           Ознака из општег речника набавке: 79823000 

            

           Процењена вредност јавне набавке: 1.250.000,00 без ПДВ-а 

 

 Партије: Предмет набавке није обликован по партијама 

 

 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

 Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију понуђачи   

             могу преузети на један од начина :  

            -лично у просторијама наручиоца Јавна установа “Туристичка организација Чачка”,    

              Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак, сваким радним даном од 07-15 часова 

            -са интернет странице наручиоца www.turizamcacak.org.rs 

           -са Портала за јавне набавке 

 

 Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

-Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

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

и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде са припадајућом 

документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – 

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“, ул. Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак са 

обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку услуга-Штампање 

http://www.turizamcacak.org.rs/
http://www.turizamcacak.org.rs/


пропагандног материјала– ЈНМВ 1 /19 –  Не отварати“, поштом или лично на адресу 

наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

понуђача, као и е-mail адресу. Рок за подношење понуда је 18.04.2019. године до 10.00 часова. 

 Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у 

просторијама Јавне установе „Туристичка организација Чачка“, ул. Градско шеталиште бб, 32 

000 Чачак. Понуде ће се отварати 18.04.2019. године са почетком  у 10.30 часова. 

 

 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача 

морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре 

отварања понуда. 

 

 Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у 

року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.  

 

 Контакт: правна служба,  тел: 032/343721,  toc@ptt.rs 

mailto:toc@ptt.rs
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ЈАВНА УСТАНОВА 
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

   За јавну набавку УСЛУГА: 

ШТАМПАЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
 
 
 
 

           ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                                          БРОЈ: 1/2019 
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 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), 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 јавне набавке добара Дел.број 
197/2019 од 09.04.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Дел.број 
198/2019 од 09.04.2019.године, наручилац ЈУ „Туристичка организација Чачка“ је 
припремио:  
 
 

 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
за јавну набавку услуга, број 1/2019 

ШТАМПАЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 Конкурсна документација садржи: 
 

 1. Општи подаци о набавци 

     2. Подаци о предмету јавне набавке 

     3. 
Врста, спецификација, количина и опис услуга, квалитет, рок 
извршења, место испоруке услуга 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

     5. Упутство понуђачима како да сачине понуду. 

     6. Обрасци и модел уговора 

     7. Изјава о испуњености обавезних услова 

     8. Изјава о независној понуди 

     9. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. 

 
 
НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 33 ( тридесеттри) странице. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Del.br..206/2019 

Datum:15.04.2019.гoдине 

 

 

Predmet: Odgovor na pitanje  JP Službeni glasnik, Beograd, Lazarevački drum 13-15 

 

1. manje kese: 80 mm (širina) x 80 mm (visina) i 50 mm (širina dna). Papir 300 g i papirne ručke 

isto.  Dorada je sečenje, savijanje, lepljenje  

štampa - u boji samo logo TOČ     

 

veće kese: 150mm (širina) x 150mm (visina) i 150mm (širina dna).  Papir 300 g i papirne ručke 

isto.  Dorada je sečenje, savijanje, lepljenje  

 

štampa - u boji samo logo TOČ   

 

2. Kese se štampaju u jednoj porudžbini 

 

3. Flajeri -  ukupan tiraž podeliti na 10 različitih priprema  

 
                                                            

                                                              

                                                            JU „Turistička organizacija Čačka“ 

 Komisija za javne nabavke  

 

 

 

                                                                                              

                                                                                           

 



Јавна установа  

„Туристичка организација Чачка“ 

Адреса: Градско шеталиште бб. 32000 Чачак 

Врста наручиоца: услуге 

www.turizamcacak.org.rs 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности  

 

Врста предмета јавне набавке: услуге 

Предмет јавне набавке јеуслуга - Штампање пропагандног материјала за потребе ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“, 79823000-Услуге штампања и испоруке. 

Процењена вредност јавне набавке: 1.250.000,00 динара ( без ПДВ-а.). 

Уговорена вредност јавне набавке: 963.500,00 динара ( без ПДВ-а.). 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: примљене су 6 (шест) понуда 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.225.045,00 динара (без ПДВ-а). 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 963.500,00 динара ( без ПДВ-а.) 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.04.2019. године. 

Датум закључења уговора: 25.04.2019. године. 

Основни подаци о добављачу С.З.Р.,,Штампарија Мајсторовић”Трнава бб, 32000 Чачак 

Период важења уговора: до децембра 2019.године. 

Контакт: правна служба, тел: 032/343721 

http://www.turizamcacak.org.rs/


Јавна установа 

„Туристичка организација Чачка“ 

Дел.број:221/2019 

18.04.2019. године 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке Дел.бр.220/2019 од 

18.04.2019. године, директор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“, доноси:  

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ Чачак, као наручилац, у поступку јавне набавке 

број: 1/2019, Уговор о јавној набавци услуге – Штампање пропагандног материјала, додељује СЗР 

„Штампарија Мајсторовић“, Трнава, Чачак 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 09.04.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број: 1/2019, за јавну набавку услуга - Штампање пропагандног материјала.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.04.2019. године, објавио конкурсну докуметацију 

и позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

До истека рока за подношење понуда, непосредно, на адресу наручиоца, поднето је укупно 6 (шест) 

понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда Дел.бр.220/2019 од 18.04.2019. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци:  

2. Предмет јавне набавке су услуге - Штампање пропагандног материјала  

Редни број јавне набавке: 1/2019 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.250.000,00 динара  

 

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема понуде 

ЈП Службени гласник, Лазаревачки друм 

13-15, 11030 Београд 

216/2019 17.04.2019. у 11.00 часова 

SD PRESS DOO, Шалиначка бб, 11300 

Смедерево  

215/2019 17.04.2019. у 11.10 часова 

BIROGRAF COMP doo, Атанасија Пуље 

22, 11080 Земун 
214/2019 17.04.2019. у 11.20 часова 

СЗР „Штампарија Мајсторовић“, Трнава, 

Чачак 
217/2019 17.04.2019. у 11.50 часова 



DOO “ACE CO”, Јежевица  
222/2019 18.04.2019. у 9.15 часова 

SAJNOS DOO, Момчила Тапавице 2, 

21000 Нови Сад 
223/2019 18.04.2019. у 10.00 часова 

 

б) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена,  

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. ЈП Службени гласник, Лазаревачки друм 13-15, 

11030 Београд 

1.552.475,00 динара 

2. SD PRESS DOO, Шалиначка бб, 11300 Смедерево  1.144.100,00 динара 

3. 

BIROGRAF COMP doo, Атанасија Пуље 22, 11080 

Земун 
1.027.936,00 динара 

4. 
СЗР „Штампарија Мајсторовић“, Трнава, Чачак 

 963.500,00 динара 

5. 
DOO “ACE CO”, Јежевица 

1.225.045,00 динара 

6. 

SAJNOS DOO, Момчила Тапавице 2, 21000 Нови 

Сад 
1.246.250,00 динара 

 

4. Комисија је у извештају о стручној оцени понуда констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

СЗР „Штампарија Мајсторовић“, Трнава, Чачак. Директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ је 

прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели 

уговора као у изреци ове одлуке. 

 

                                                                                                           ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

директор Војин Јаковљевић 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања исте  

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
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