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На основу члана 31, 39, 55 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), те Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке бр. 2655 од 21.7.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

бр. 2656 од 21.7.2015. припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности - адаптација блока за РХИ терапију 

                                               бр. 2/2015 
 
 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоци: 

Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 
метаболизма "Златибор", Чајетина 
ул. Краљеве воде 30, 31315 Златибор 
Интернет страница: www.cigota.rs 
ПИБ: 101072092                           
Матични број: 7221452 

 
2. Врста поступка јавне набавке:  
       Предметна јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале  

       вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је адаптација блока за РХИ терапију 
 

4. Циљ поступка 
       Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној                                          
       набавци.  
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
       Није у питању резервисана јавна набавка.  
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

   Не спроводи се електронска лицитација. 
 

7. Контакт 
  Лице за контакт: Марина Мићуновић  
  е-mail: pravnasluzba@cigota.rs 
  факс: 031/841182 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cigota.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

1.    Предмет јавне набавке:   
Предмет јавне набавке je адаптација блока за РХИ терапију 

Ознака из општег речника набавке: 

        45000000  
2.    Партије: 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕT, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ ДОБРА 

 

           Предмет набавке: 

 

1. Постављање оловног лима на зидове врши се слојевито у зависности 

од тражене дебљине заштите. Оловни лим се типлује на зид, при чему 

се рупе покривају оловним капама. Преклопи на местима спајања 

трака су максимално 5 cm. Завршни слој се додатно причвршћује како 

би се спречило одвајање од зида. Преко обложеног зида поставити 

изолацију и конструкцију за гипс (преко сваке рупе обавезна оловна 

капа) 

- каширани оловни лим 5 mm.....................................17,45 m² 

- каширани оловни лим 4 mm.....................................16,20 m² 

- каширани оловни лим 2 mm.....................................24,30 m² 

- каширани оловни лим 1 mm.....................................11,02 m² 

 

2. Ручна клизна врата са оловном заштитом 5 mm 

димензије 110х200 cm......................................................1 ком 

Ручна клизна врата са оловном заштитом 3 mm 

димензије 110х200 cm......................................................3 ком 

 

 
 

 Рок испоруке и уградње: најдуже у року од 7 радних дана од дана закључења 

уговора. 

 

 Место извршења: Специјална болница "Чигота", Златибор, Ул. Др 

Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Није предвиђена техничка документација за предметну набавку. 
 
 
 

 V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене 

чланом 75. Закона, и то:  

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 

1. тач. 3) Закона);  

 

4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- ако је 

таква дозвола законом прописана. 

 

6) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 

2. Закона).  

 

Поред обавезних услова, понуђач мора испунити и додатне услове 

прописане чланом 76. ЗЈН, и то: 

 
 
 а) Понуђач је дужан поседовати лиценцу одговорног извођача радова. 
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б) Да је у последње две пословне године остварио промет од минимално 

5.000.000 динара за радове који су предмет ове јавне набавке. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, дужан је да за подизвођаче достави доказ (попуњен образац Изјаве) о 

испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, (ако је такав доказ 

законом прписан), за део набавке који  ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 

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, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 
2.  УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН понуђач као доказ о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, доставља  посебну Изјаву чији је образац дат 

у конкурсној документацији, којом понуђач под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све 

прописане услове за учешће у поступку јавне набавке. 
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                     VI УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи 

који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Изузетно каталози 

произвођача о техничким карактеристикама путничког аутомобила могу бити 

достављени и на енглеском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из 

конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце 

који су саставни део конкурсне документације. 

 

Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од 

стране понуђача. 

 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину 

и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

 

Понуђач 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 навести назив, адресу понуђача и број 

телефона. 

 

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: 

Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Ул. Др Драгослава Зеке Смиљнића 30, 31315 Златибор 

 

Са назнаком: 

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

бр. 2/2015 

-адаптација блока за РХИ терапију- 

(на предњој страни коверте). 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

31.7.2015. године, до 11 часова. 
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Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Специјалне болнице дана 

31.7.2015. године у 12 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 

се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

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. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

      - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о  испуњавању    

        прописаних услова    

         - Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде  

         - Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора  

         - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  

         - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању  

           обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН  

 

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуда мора да садржи 

све податке и доказе у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији 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 дате 

у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 

случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз 

понуду. 

 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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 Наручиоца са 

назнаком: 

„ Измена понуде за јавну набавку мале вредности – “адаптација блока за РХИ 

терапију”, ЈНМВ бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„ Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – “адаптација блока за РХИ 

терапију”, ЈНМВ бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„ Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – “адаптација блока за РХИ 

терапију”, ЈНМВ бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„ Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – “адаптација блока 

за РХИ терапију”, ЈНМВ бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

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

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

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

понуди. 

  

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

своју понуду. 

 
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. 

 
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.  
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 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 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 (заједничка понуда) 

 

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 6) 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, 

     - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

     - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

     - понуђачу који ће издати рачун,  

     - рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

     - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

 

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

наведени у конкурсној документацији 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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ  

    ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начинa и рокa испоруке добара 

 Начин и рок испоруке и уградње: 7 радних дана од дана потписивања 

уговора. 
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8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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  ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, и треба да 

обухвати све трошкове који се односе на предметну јавну набавку, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке. 

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 ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија, www.poreskauprava.gov.rs. 

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

животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, 

Немањина 22-26, www.merz.gov.rs . 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 

11, www.minrzs.gov.rs. 

 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И   

      РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

За предметну јавну набавку се не траже додатна средства обезбеђења. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 

на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде на адресу: Специјална болница за болести 

штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", ул. Краљеве воде 30, 31315 

Златибор, путем факса на бр: 031/841182 или електронскоим путем најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

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

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

 

„Захтев за додатне информације - питања у вези са информацијама или          

појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ бр 2/2015 “адаптација блока 

за РХИ терапију”. 

Комуникација наручиоца и понуђача у вези са додатним информацијама, 

појашњењима и одговорима , врши се наначин одређен чланом 20.Закона. 

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. 

 
14. 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). 
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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. 

 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА  

      УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ  

      НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац ће у складу са чланом 82. Закона одбити понуду  на основу доказа 

којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то: 

 

1) правоснажне судске одлуке или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправе о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  

    јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправе о наплаћеној уговорној казни;  

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

    уговореном року;  

5) изјаве о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на  

    начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони  

    односи;  

6) доказа о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису   

    означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7) другог одговарајућег доказа примереног предмету јавне набавке, који се  

    односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по  

    раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

 

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница за 

добро извршење посла мора да се продужи. 
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16. 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“. 

 

На основу примене критеријума „најнижа понуђена цена“, а у ситуацији када 

постоји понуда понуђача који нуди добра домаћег порекла и понуде понуђача 

који нуде добра страног порекла,наручилац ће изабрати понуду понуђача који 

нуди добра домаћег порекла, под условом да његова понуђена цена није преко 

20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног 

порекла,  сагласно члану 86.став 4.Закона. 

Предност из предходног става у поступцима јавних набавки у којима учествују 

понуђачи из држава потписница о Слободној трговини у централној Европи 

(ЦЕФТА 2006), примењиваће се сходно одредбама тог споразума, а предност у 

поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница 

Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских Заједница и 

њихових држава чланица, са једне стране и Р.Србије са друге стране, 

примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  

      ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ  

      ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, 

предност ће имати понуда  са повољнијим условима и начином плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исте услове плаћања, 

предност има понуда која је раније пристигла. 

 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

(Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији). 

 

 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ  

     ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

      ПОНУЂАЧА СА УПУСТВОМ ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца. 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 обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

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. У 

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 пријема одлуке. 

 

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 понуда, 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 

у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 

позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне 

јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
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40.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 

већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 

набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 

уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 

отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 

та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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. 

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама). 

 
22.  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или 

неодговорајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим 

обавезним захтевима из конкурсне документације.  

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року 

одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по 

окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после 

отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да  испуњава све услове 

прописане  Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је 

утврђено да испуњава све услове и захтеве наведене у конкурсној 

документацији у делу који се односи на техничке спецификације,односно 

карактеристике предметне јавне набавке. 
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Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, 

која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и 

која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 

 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за 

избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама. 

 

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна 

набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о 

јавним набавкама). 

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе 

поступка. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од _______2015. године за јавну набавку  

мале вредности - адаптација блока за РХИ терапију, ЈНМВ број 2/2015. 

 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ (ПИБ): 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

(e-mail): 

 

ТЕЛЕФОН: 

 

 

ТЕЛЕФАКС: 

 

 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ 

БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО 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 
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свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 

понуђача 
 
 

 

 
 

1) 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 подизвођ 

 

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 подизвођ 

 

3) 

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 
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довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 

 

 

 

2) 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:   

4) 

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 

 
Ред
ни 
број 

Опис предмета набавке количин
а 

Цена без 
пдв-а 

Износ  
пдв-а 

Цена са 
пдв-ом 

 
1.  

Каширани оловни лим 5 mm 

Каширани оловни лим 4 mm 

Каширани оловни лим 2 mm 

Каширани оловни лим 1 mm 

 

 

17,45 m² 

16,20 m² 

24,30 m² 

11,02 m² 

 

   

 
2. 

 
Ручна клизна врата са 

оловном заштитом 5 mm 

димензије 110х200 cm 
 
 
Ручна клизна врата са 

оловном заштитом 3 mm 

димензије 110х200 cm 
 

 

1 ком. 

 

 

 

3 ком. 

   

 
У К У П Н О: 

 

 

 

 

Начин плаћања: ___________________________________________________ 

Рок испоруке и уградње:  _______   дана од дана потписивања уговора. 

Гарантни рок: _____________________________________________________ 

Рок важења понуде:_________дана од дана отварања понуде. 

 

 

                                          Потпис овлашћеног лица 
  Напомене: 

Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни, потпише и печатом  овери, чиме  
одговорно потврђује тачност података 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 
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или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, 

ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Чајетина, Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор, коју 

заступа в.д. директора, др Жељко Стакић (у даљем тексту: наручилац), рачун број: 

840-174661-42, Управа за трезор, матични број: 07221452, ПИБ: 101072092 и    

2.________________________________________________________________________ 

са седиштем у __________________, улица и бр.________________________________ 

ПИБ: ____________,  матични број: ______________, Број рачуна: 

________________________ Назив банке____________________________ 

кога заступа _______________________________________(у даљем тексту: понуђач) 

 

Основ за закључење уговора:                                            

           Поступак јавне набавке мале вредности бр.2/2015- адаптација блока за РХИ терапију. 

           Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ______2015.г. 

           Понуда изабраног понуђача број:         __________  од ______2015.г 
 
 

Члан 1. 

   Понуђач преузима обавезу да за рачун и потребе наручиоца изврши: 

 

1. Постављање оловног лима на зидове врши се слојевито у зависности од 

тражене дебљине заштите. Оловни лим се типлује на зид, при чему се рупе 

покривају оловним капама. Преклопи на местима спајања трака су 

максимално 5 cm. Завршни слој се додатно причвршћује како би се спречило 

одвајање од зида. Преко обложеног зида поставити изолацију и конструкцију 

за гипс (преко сваке рупе обавезна оловна капа) 

- каширани оловни лим 5 mm.....................................17,45 m² 

- каширани оловни лим 4 mm.....................................16,20 m² 

- каширани оловни лим 2 mm.....................................24,30 m² 

- каширани оловни лим 1 mm.....................................11,02 m² 

 

1. Уградњу: 

Ручних клизних врата са оловном заштитом 5 mm 

димензије 110х200 cm......................................................1 ком 

Ручних клизних врата са оловном заштитом 3 mm 

димензије 110х200 cm......................................................3 ком 
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Члан 2. 
Цена услуга из члана 1. овог уговора износи укупно _________________ (са ПДВ-ом), 

односно _________________ (без ПДВ-а). 

 
Члан 3. 

Понуђач се обавезује да изврши преузете обавезе описане у члану 1.овог уговора 

   као и да уговорени квалитет потврди одговарајућом техничком документацијом. 

 
Члан 4. 

    Наручилац се обавезује да износ новчаних средства из члана 2. овог уговора,  

исплати понуђачу ________________________________________________________ 

(навести начин плаћања). 

 

                                                       Члан 5. 

    За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим 

односима и други важећи прописи. 

 
                                                              Члан 6. 

    У циљу добре пословне сарадње уговорне стране су сагласне да све спорове који би 

проистекли из овог Уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, за 

решавање евентуаалног спора  надлежан је Привредни суд у Ужицу. 
 

                                                                   Члан 7. 
    Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, 2 (два) за понуђача, а 2 

(два) за наручиоца. 
 

 
 

           

      ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_____________________                            ________________________                                       

                др Жељко Стакић 
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И З Ј А В A 

О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

____________________________________ у потпуности испуњава обавезне и додатне 

услове прописане конкурсном документацијом наручиоца за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности бр. 2/20145, и то: 

 

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 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;   
3) да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда;  
 

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије;  

 

5) да поседује лиценцу одговорног извођача радова; 

 

6) да је у последње две пословне године остварио промет од минимално 5.000.000 

динара за радове који су предмет ове јавне набавке. 

 
 
 
 
 

                                              М.П.            Потпис овлашћеног лица 
 

            _____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                      

      

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

и од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом ( у наведеним случајевима образац изјаве копирати по 

потреби). 
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                 IX OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

У складу са чланом 88.  став 1.  Закона,  понуђач____________________________,   
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  
 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ  

(у РСД) 

 

  

   

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА   

ПОНУДЕ   

   

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

 
  

  

  

  

  

   

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно   
 

Место и датум: Понуђач:  

_______________ ______________________________ 

 
 
 

М.П. 

 
 
 

 



26 

      

   X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________, 
(Назив понуђача) 

   даје: 
 
 
 
 

              ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2015, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Место и датум: Понуђач: 
 
_______________ _________________________________ 

                                                                                 (штампано име и презиме одговорне особе) 
 
 
  
                                                       М.П. _____________________________ 
                                         (читак отисак печата) (пун потпис) 
 
 

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  а 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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 

ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 
 

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

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _______________________________(навести назив понуђача) у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. 2/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 

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

животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 

Датум                   Понуђач 
 

________________ М.П.                    __________________ 

 
 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


