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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке бр. 361/1 oд 20.01.2017 год. и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 362/1 од 20.01.2017 год. 
припремљена је: конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности 
– добра – медицински потрошни материјал опште намене 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, услуга или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

5 

 
 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 
16 

IV Критеријуми за избор најповољније понуде  20 

V Обрасци који чине саставни део понуде 21 

VI Модел уговора 49 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду  54 

 
 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи укупно   67 страна. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Назив наручиоца: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд 
 
Адреса: Прешевска 35, 11000 Београд 
 
Интернет страница: www.bolestipluca.org.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности, у складу са Законом о јавним набавкама. 
Набавка обликована по партијама. Укупно 19 партијa: 
1. Kетриџ за гасни анализатор 
2. Дијагностички тестови за TBC 
3. Хистамин 
4. Алерголошки тестови 
5. Вакутајнер за артеријско вађење крви 
6. Картонски усници 
7. Дезинфекционо средство (за чишћење и дезинфекцију свих површина) 
8. Средство за дезинфекцију пластичних маски, катетера... 
9.    Дезинфекционо средство за дезинфекцију коже руку 
10. Дезинфекциона средства за потребе бронхоскопије 
11. Хидроген, алкохол, бензин, повидон јод 
12. Остали медицински потрошни материјал 
13. Траке за ултразвук и екг апарате 
14. Игле, шприцеви, инфузиони системи 
15. Сетови за кисеоник, маске.... 
16. Ланцете за кожне пробе  
17. Заштине маске са хепа филтером 
18. Самолепљиве електроде за дефибрилатор 
19. остало   
 
3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број 3/17 је набавка добра – медицински потрошни 
материјал опште намене  
 
4. Контакт (лице или служба)  

 
Лице за контакт: Ђурђа Беоковић  
Е - mail адреса (или број факса): pulmodir@yahoo.com, факс: 011/ 2414-083. 
 
 
 

mailto:pulmodir@yahoo.com
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5. Рок за подношење понуда 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
30.01.2017 године до 10 часова. 
 
6. Време и место отварања понуда  

 
Отварање понуда ће се обавити у сали Градског завода за плућне болести и 
туберкулозу, Прешевска бр. 35, 11000 Београд, 30.01.2017 године у 12 часова. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 
Предмет јавне набавке бр.3/17 су добра – медицински потрошни материјал 
опште намене  
 
 
ПАРТИЈА БР. 1 :   КЕТРИЏ ЗА ГАСНИ АНАЛИЗАТОР  
 
 

Редн
и 

број  
Назив артикла  

Јединица 
мере 

количина 

1 Кетриџ за гасни анализатор GEM 
PREMIER 3000 (CART GEM 
3KBG/ISE/GL 150T) 

ком 20 

2 Сет за интерну контролу намењену 
за праћење исправности рада  
гасног анализатора GEM 3000 
Instrumentation Laboratory  

паковање 3 

3 Сет за годишњи циклус спољашње 
контроле намењене за праћење 
исправности рада  гасног 
анализатора GEM 3000 
Instrumentation Laboratory 

сет 1 

 
 
 
ПАРТИЈА БР. 2:   ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ ЗА TBC 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 PPD бочица 50 

 
 
 
ПАРТИЈА БР.3:   ХИСТАМИН 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
Количина  

1 Хистамин   4mg/ml ком 30 

2 Хистамин  32mg/ml ком 30 
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Напомена: 
Понуда мора бити комплетна. 
 
 
ПАРТИЈА БР.4:   АЛЕРГОЛОШКИ ТЕСТОВИ  
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Алергени дерматофагоидес  бочица 20 

2 Инхалациони алергени комплет 20 

3 Нутритивни алегени комплет 2 

4 Појединачни полен дрвећа комплет 2 

5 Појединачни полен корова комплет 2 

6 Појединачни полен трава  комплет 2 

7 Хистамин бочица 20 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна. 
 
Састав комплета инхалационих алергена: 
1. Дерматофагоидес                                                                                                          
2. Кућна прашина                                                                                                        
3. Бубашвабе                                                                                                                        
4. Перје                                                                                                                                               
5. Длака пса                                                                                                                                      
6. Длака мачке                                                                                                                          
7. Гљивице                                                                                                                                      
8. Бактерије                                                                                                                                  
9. Полен трава                                                                                                                              
10.Полен дрвећа                                                                                                                 
11. Полен корова                                                                                                                                    
12. Дуван 
                                                                                                                                          
Појединачни полен трава: 

 
1. Alop. prat.       Лисичији репак 

2. Dact. glom.      Јежевица 

3. Trir. aest.         Пшеница 

4. Poa prat.          Ливадарка 

5. Phl. prat.          Попино прасе 

6. Zea mais          Кукуруз  

7. Sec. teral.        Раж 

 

Појединачни полен корова: 

 

1. Amrozia               Лимунџик  

2. Art. vulg               Црни пелин 
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3. Plan. lanc.            Боквица 

4. Rumex ac.            Мала киселица 

 
Састав комплета нутритивних алергена: 

 
1. Кувано беланце                                                                  

2. Кувано жуманце                                                                 

3. Млеко                                                                                    

4. Крављи сир                                                                          

5. Пшенично брашно                                                             

6. Кукурузно брашно                                                             

7. Соја                                                                                        

8. Мешавина рибе                                                                 

9. Јунеће месо                                                                         

10. Пилеће месо                                                                       

11. Свињско месо                                                                     

12. Грашак                                                                                  

13. Спанаћ                                                                                  

14. Купус                                                                                     

15. Кромпир 
16. Пасуљ 
17. Парадајз 
18. Јагода 
19. Јабука 
20. Поморанџа 
21. Лимун 
22. Киви 
23. Кафа 
24. Чоколада 
25. Орах 
26. Кикирики 

 
 Појединачни полен дрвећа: 

1. Bet. veruc                    Бела бреза 

2. Pop. cana                     Топола 

3. Coru. ave                     Леска 

4. Q. pubes                      Храст 

5. Tilia                              Липа 

6. Salix cap                      Врба 

7. Ulmus                          Брест 

8. Alnus glut                    Јова 

9. Juniperus sp.              Туја 

10. Acer plan                    Јавор 

11. Pinus nigra                 Црни бор 

12. Caprinus                     Граб 

13. Platanus                     Платан 

14. Juglans                       Oрах 

15. Fagus                          Буква 
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ПАРТИЈА БР. 5:    ВАКУТАЈНЕР ЗА АРТЕРИЈСКО ВАЂЕЊЕ КРВИ 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
Количина  

1 Вакутајнер за артеријско 
вађење крви 

ком 2000 

 
Напомена:  

- Неопходно је да понуђени вакутајнер испуни следеће карактеристике:                                                                               
- шприц хепаризиран                                                                                                                                                                         
- клип шприца извучен на 0,5 ml вакумизиран                                                                                                                      
- капица игле провидна                                                                                                                                                          
- оригинална игла која која правилно належе на шприц, без увлачења 
ваздуха са стране 
Потребно је доставити  5 узорака за пробу. Исправност узорка биће 
процењена на основу оштрине игле а клип не сме да запиње и ствара 
вакум.  
Потребно деставити решење Министарства здравља о испуњавању 
услова за промет добара која су предмет ове јавне набавке и решење 
Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком важности у 
време подношења понуде  
 

 
ПАРТИЈА БР. 6:   КАРТОНСКИ УСНИЦИ  
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Картонски усници Ø29-30 
mm х 90 mm 

ком 50000 

 
Напомена 
Неопходно је да понуђени узорак има следеће карактеристике: 

- направљен од чврстог картона                                                                                                                                              
- спољашност и унутрашњост од белог папира глатке површине    

- правилно обрађене ивице (без опиљака)                                                                                     
- унутрашњи промер усника 29  а спољашњи 30 mm       

- усник се навлачи на апарат                                                                                                                          
- дужина 90 mm 

Потребно је доставити 5 узорака за пробу. 
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању 
услова за промет добара која су предмет ове јавне набавкеи решење 
Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком важности у 
време подношења понуде  
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ПАРТИЈА БР. 7:   ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО (за чишћење и дезинфекцију 
свих површина- подова  ) 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Дезинфекционо средство за 
чишћење и дезинфекцију свих 
површина  и инвентара  

литар 100 

 
Напомена бр: 
неопходно је доставити узорак који ће бити тестиран и  испитан на 
микобактерицидно дејство. Тестирање узорака биће спроводено у 
микобактериолошкој лабораторији Завода. Због посебних карактеристика у 
расту Mycobacterium tuberculosis (3-4 недеље) извештај о резултатима 
тестирања биће накнадно сачињен и на основу њега биће донета одлука о 
додели уговора. 
Неопходно је да понуђено средство:  

- у свом саставу не садржи алдехиде                                                                                                                                           
има широк спектар дејства по Еуро нормама ( tuberkulozid) 

- има пријатан мирис или буде без мириса                                                                                                                                                                                                         
има време потпуног дејства на патогени спектар са спороцидним 
ефектом не дуже од 60 минута 

       -    да буде бактерицидно и фунгицидно                                                                                                                                        
- да не боји и не одбојава површину на којој се користи, да нема корозивно 
дејство                                                                                                                                        
-    додатни критеријум за  оцењивање понуда биће брзина бактерицидног 
дејства као и економичност дезинфекционог средства,  најмање разблажење 
при којем још делује бактериоцидно.                           
Потребно је доставити сертификат о квалитету.                                                                                                    
Доставити оригиналну декларацију производа на којој је наведен састав 
производа. 
Доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет 
добара која су предмет ове јавне набавке и решење Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије са роком важности у време подношења понуде  
 
 
ПАРТИЈА БР. 8:  СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПЛАСТИЧНИХ МАСКИ, КАТЕ 
ТЕРА ....  
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Средство за дезинфекцију 
пластичних маски, катетера… 

литар 14 

 
Напомена : 
неопходно је доставити узорак који ће бити тестиран и  испитан на 
микобактерицидно дејство. Тестирање узорака биће спроводено у 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1
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микобактериолошкој лабораторији Завода. Због посебних карактеристика у 
расту Mycobacterium tuberculosis (3-4 недеље) извештај о резултатима 
тестирања биће накнадно сачињен и на основу њега биће донета одлука о 
додели уговора. 
Неопходно је да понуђено средство:  

- у свом саставу не садржи алдехиде 
- има широк спектар дејства по Еуро нормама (  tuberkulozid)     
- да буде бакетрицидно и фунгицидно                                                                          

-  да има пријатан мирис  
- да не боји и не одбојава површине на којима се користи, да нема 

корозивно дејство 
- додатни критеријум за  оцењивање понуда биће брзина бактерицидног 
дејства као и економичност дезинфекционог средства, најмање разблажење 
при којем још делује бактериоцидно. 

Потребно је доставити сертификат о квалитету.  
Потребно је доставити оригиналну декларацију на којој је наведен састав 
производа. 
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке и  решење Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време подношења 
понуде  
 
 
ПАРТИЈА БР. 9: ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Дезинфекционо средство за 
дезинфекцију руку  1/1 

литар 600 

 
Напомена : 
неопходно је доставити узорак који ће бити тестиран и  испитан на 
микобактерицидно дејство. Тестирање узорака биће спроводено у 
микобактериолошкој лабораторији Завода. Због посебних карактеристика у 
расту Mycobacterium tuberculosis (3-4 недеље) извештај о резултатима 
тестирања биће накнадно сачињен и на основу њега биће донета одлука о 
додели уговора. 
неопходно је да понуђено средство: 

- буде у течном стању 
- у свом саставу не садржи алдехиде 
- има широк спектар дејства по Еуро нормама (tuberkulozid)                                                            

- да буде бактерицино и фунгицидно  
- има пријатан мирис 
- да не боји и не одбојава површину на којој се користи, да нема корозивно 

дејство 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/17  11/ 67 

 

- додатни критеријум за  оцењивање понуда биће брзина бактерицидног дејства 
као и економичност дезинфекционог средства, најмање разблажење при којем 
још делује бактериоцидно. 
Доставити оригиналну декларацију производа на којој је наведен састав 
производа. Потребно је доставити   сертификат о квалитету, решење 
Министарства здравља о испуњавању услова за промет добара која су предмет 
ове јавне набавке и  решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије 
са роком важности у време подношења понуде  
 
 
 
ПАРТИЈА БР. 10:   ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ 
БРОНХОСКОПИЈЕ  
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Средство за дезинфекцију 
ендоскопа   

литар 26 

2 Детерџент за прање ендоскопа   литар 12 

 
Напомена бр 1: 
Понуда мора бити комплетна  
 
Напомена бр 2: 
 
за сваку ставку неопходно је доставити узорак који ће бити тестиран и  испитан 
на микобактерицидно дејство. Тестирање узорака биће спроводено у 
микобактериолошкој лабораторији Завода. Због посебних карактеристика у 
расту Mycobacterium tuberculosis (3-4 недеље) извештај о резултатима 
тестирања биће накнадно сачињен и на основу њега биће донета одлука о 
додели уговора. 
Потребно је доставити решење АЛИМС-а за ставке 1 и 2 о упису у регистар 
истих. Доставити каталог из којег се може несумњиво утврдити да понуђена 
средства одговарају траженим спецификацијама. 
Ставка 1 – средство мора да буде по ЕУ нормама, да делује на читав патогени 
спектар, аеробни и анаеробни са брзим деловањем до 15 минута са потпуним 
спороцидним и  вирусним ефектом, до 16 сати.                                                                                    
– да буде бактерицино и фунгицидно, туберкулоцидно                                                                          
- да не боји и не одбојава површину на којој се користи, да нема корозивно 
дејство                                                                 
Ставка 2 – средство мора да буде на бази минимум 3 ензима и  мора да буде 
по ЕУ нормама                                                                                                                                                 
- да буде бактерицино и фунгицидно, туберкулоцидно                                                                  
- да не боји и не одбојава површину на којој се користи, да нема корозивно 
дејство                   

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1
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Додатни критеријум за  оцењивање понуда биће брзина бактерицидног дејства 
као и економичност дезинфекционог средства , најмање разблажење при којем 
још делује бактериоцидно. 
Потребно је доставити оригиналну декларацију производа на којој је наведен 
састав производа.                                                                                                       
Потребно је доставити   сертификат о квалитету, решење Министарства 
здравља о испуњавању услова за промет добара која су предмет ове јавне 
набавке и  решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком 
важности у време подношења понуде  
 
 
 
 
ПАРТИЈА БР.11:    ХИДРОГЕН,АЛКОХОЛ, БЕНЗИН, ПОВИДОН ЈОД 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 3% хидроген (≥ 3%) мл 1000 

2 Етил алкохол 96% (стаклена 
амбалажа) 

литар 250 

3 Медицински бензин мл 2000 

4 Повидон јод  мл 500 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна  
 
ПАРТИЈА БР.12:  ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
 

Редни 
број  

Назив артикла  Јединица 
мере 

количина 

1 Газа стерилна 10 х 10 cm ком 200 

2 Гел (ЕКГ у УЗ) 1/1 кг 10 

3 Завој 6х5 cm ком 300 

4 Леукопласт фластер 5cm x 5m ком 150 

5 Папирна вата (1kg) кг 400 

6 Рукавице талкиране, 
нестерилне, еластичне, за 
једнократну употребу величине 
6,7 (S,М) 

ком 40500 

7 Санитетска вата (1kg) кг 150 

8 Шпатуле дрвене (100/1) пак 40 

        9 Газа (густо ткање) 100m m                  
1000 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна  
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке. 
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ПАРТИЈА 13 : ТРАКЕ ЗА УЛТРАЗВУК И ЕКГ АПАРАТЕ 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 УЗ трака silver 110х20 ролна 10 

 
2 

 

Трака за ЕКГ CARDIOFAX 
ECG-9620 троканални  63х30 
мм или одговарајуће 

ком 150 

3 Трака за ЕКГ CARDIPIRIA 
62mm x 45mm или 
одговарајуће 

ком 100 

4 Трака за ЕКГ EM 601 110х45 
мм или одговарајуће  

ком 200 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна  
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке 
 
 
ПАРТИЈА БР.14:  ИГЛЕ, ШПРИЦЕВИ, ИНФУЗИОНИ СИСТЕМИ 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Игле 0,8 х 40 и 0,9 х 40 mm ком 6000 

 
2 

Игле 1,2 х 40 mm ком 6000 

3 Системи за инфузију (без игле) ком 5000 

4 Шприц 2 ccm са гумом ком 4000 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна  
Напомена: 
За све ставке доставити по пет узорака  ради тестирања. Комисија ће извршити 
тестирање донетих узорака, оценити квалитет и донети одлуку о најповољнијој 
понуди.  
Исправност узорка биће процењена на основу: оштрине игле а клип не сме да 
запиње и ствара вакум. 
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке и решење Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време подношења 
понуде  
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ПАРТИЈА БР.15:  СЕТОВИ ЗА КИСЕОНИК, МАСКЕ ... 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Маске за инхалацију (пластичне) ком 30 

2 Назални сет за кисеоник  ком 200 

3 Овлаживач за кисеоник ком 10 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна  
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке и решење Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време подношења 
понуде  
 
 
ПАРТИЈА БР.16: ЛАНЦЕТЕ  ЗА КОЖНЕ ПРОБЕ 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 ланцете за кожне пробе  ком 30000 

  
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке и решење Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време подношења 
понуде  
 

  
 
 
ПАРТИЈА  БР.17 – ЗАШТИТНЕ РЕСПИРАТОР МАСКЕ СА ХЕПА ФИЛТЕРОМ  
 

Редни 
број 

Назив артикла Јединица 
мере 

количина 

1  Заштине маске са хепа 
филтером  

ком 200 

 
Напомена: 
Потребно је да    партикуларне маске задржавају честице веће од 0,3 микрона у 
пречнику и потребно је да задржавају минимум  94% микрона (FFP2 или N95). 
Доставити сертификат да маска испуњава тражене критеријуме, као и један 
узорак на увид. 
  
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне . 
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18. САМОЛЕПЉИВЕ ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ДЕФИБРИЛАТОР HEART START XL 
PHILIPS  
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1  Самолепљиве електроде за 
дефибрилатор 

     пар 3 

 
 
 
19.  ОСТАЛО  
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

1 Маске хируршке  комад 200 

2 Капе хируршке  Комад  200 

3 Мантил за једнократну употребу комад 10 

4 Натикаче Комад  100 

 
Напомена: 
Понуда мора бити комплетна. 
 
Потребно је доставити решење Министарства здравља о испуњавању услова 
за промет добара која су предмет ове јавне набавке. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 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 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); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

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

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
3. 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.  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ 
(Образац 4 у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 5 у поглављу V ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4 у 
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. из обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке наведених у овој конкурсној 
документацији:  
 
 Правна лица:  
 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
 
 Предузетници: 
 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. из обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке наведених у овој конкурсној 
документацији: 
 

 Правна лица:  
 

1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

2.  Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица:  
 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН, услов под редним бројем 3. из обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке наведених у овој конкурсној 
документацији:  
 

  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

 
1. Критеријум за доделу уговора: 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“.  Приликом оцене понуда као релевантна узимаће 
се укупна понуђена цена без ПДВ-а.  
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу ког ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са истом понуђеном ценом :  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања.  
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу 
путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке – чл. 75.и 76. Закона (Образац 4); 

 
5)  Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке – чл. 75. Закона уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем (Образац 5); 

 
6) Изјава којом се понуђач обавезује да ће, у случају доделе уговора, 

доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у конкурсној 
документацији (финансијску гаранцију за добро извршење посла) 
(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра, 
јн 3/17 – медицински потрошни материјал опште намене 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
Напомена:  
 
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
 
 
 
ПАРТИЈА БР. 1 :   КЕТРИЏ ЗА ГАСНИ АНАЛИЗАТОР  
 

Редни 

број  
Назив артикла  

Јединица 
мере 

колич
ина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Кетриџ за гасни анализатор GEM 
PREMIER 3000 (CART GEM 
3KBG/ISE/GL 150T) 

ком 20   

2 Сет за интерну контролу намењену 
за праћење исправности рада  
гасног анализатора GEM 3000 
Instrumentation Laboratory  

паковањ
е 

3   

3 Сет за годишњи циклус спољашње 
контроле намењене за праћење 
исправности рада  гасног 
анализатора GEM 3000 
Instrumentation Laboratory 

сет 1   

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
                                        
                                         ПДВ%        ____________________________                                                                            
                                         
                                         Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________  
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ПАРТИЈА БР. 2:   ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ ЗА TBC 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 PPD бочица 50   

 
 
                                     Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
                                        
                                      ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                      Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
           
 
Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР.3: ХИСТАМИН 
 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Хистамин   4mg/ml ком 30   

2 Хистамин  32mg/ml ком 30   

 
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 

 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР.4:   АЛЕРГОЛОШКИ ТЕСТОВИ  
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Алергени дерматофагоидес  бочица 20   

2 Инхалациони алергени комплет 20   

3 Нутритивни алегени комплет 2   

4 Појединачни полен дрвећа комплет 2   

5 Појединачни полен корова комплет 2   

6 Појединачни полен трава  комплет 2   

7 Хистамин бочица 20   

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________     
                                               
                                         ПДВ%        ____________________________                 
                                                             
                                         Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР. 5:   ВАКУТАЈНЕР ЗА АРТЕРИЈСКО ВАЂЕЊЕ КРВИ 
 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Вакутајнер за артеријско 
вађење крви 

ком 2000   

 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР. 6:  УСНИЦИ  
  
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

1 Картонски усници Ø29-30 mm 
х 90 mm 

ком 50000   

 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР. 7: Дезинфекционо средство за чишћење и дезинфекцију свих 
површина    
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Дезинфекционо средство за 
чишћење и дезинфекцију 
свих површина    (подова) 

литар 100   

 
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
          
                                         ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                          Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР. 8: Средство за дезинфекцију пластичних маски, катетера… 
 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Средство за дезинфекцију 
пластичних маски, 
катетера…  

литар 14   

 
 
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                         ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                         Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР. 9: Дезинфекционо средство за дезинфекцију коже руку 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Дезинфекционо средство за 
дезинфекцију коже руку 1/1 

литар 600   

 
 
 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР. 10:   ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ 
БРОНХОСКОПИЈЕ  
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Средство за дезинфекцију 
ендоскопа    

литар 26   

2 Детерџент за прање 
ендоскопа   

литар 12   

 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________ 
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ПАРТИЈА БР.11    ХИДРОГЕН,АЛКОХОЛ ... 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 3% хидроген (≥ 3%) мл 1000   

2 Алкохол 70 % литар 6   

 Етил алкохол 96% (стаклена 
амбалажа) 

литар 251   

10 Медицински бензин мл 2000   

12 Повидон јод  мл 500   

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  

_________________                                                            ________________
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ПАРТИЈА БР,. 12:   ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  Јединица 
мере количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Газа стерилна 10 х 10 cm ком 200   

2 Гел (ЕКГ у УЗ) 1/1 кг 10   

3 Завој 6х5 cm ком 300   

4 Леукопласт фластер 5cm x 5m ком 150   

5 Папирна вата (1kg) кг 400   

6 Рукавице талкиране, 
нестерилне, еластичне, за 
једнократну употребу 
величине 6,7 (S,М) 

ком 40500   

7 Санитетска вата (1kg) кг 150   

8 Шпатуле дрвене (100/1) пак 40   

        9   Газа (густо ткање) 100m m      1000                    

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                         ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                         Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________ 
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ПАРТИЈА 13 : ТРАКЕ ЗА УЛТРАЗВУК И ЕКГ АПАРАТЕ 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

1 УЗ трака silver 110х20 ролна 10   

              2 Трака за ЕКГ CARDIOFAX 
ECG-9620 троканални  
63х30 мм или 
одговарајуће 

ком 150   

3 Трака за ЕКГ CARDIPIRIA 
62mm x 45mm 

ком 100   

4 Трака за ЕКГ EM 601 
110х45 мм или 
одговарајуће  

ком 200   

 
 
 
                                      Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                      ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                      Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________  
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ПАРТИЈА БР.14:  ИГЛЕ, ШПРИЦЕВИ, ИНФУЗИОНИ СИСТЕМИ 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

2 Игле 0,8 х 40 и 0,9 х 40 mm ком 6000   

3 Игле 1,2 х 40 mm ком 6000   

4 Системи за инфузију ком 5000 

7 Шприц 2 ccm са гумом ком 4000   

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
       
 
 
   Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________  
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ПАРТИЈА БР.15:  СЕТОВИ ЗА КИСЕОНИК, МАСКЕ ... 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Маске за инхалацију 
(пластичне) 

ком 30   

2 Назални сет за кисеоник  ком 200   

3 Овлаживач за кисеоник ком 10   

 
 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/17  40/ 67 

 

 
ПАРТИЈА БР.16: Ланцете за кожне пробе 
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Стерилне ланцете за кожне 
пробе  

ком 30000   

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                         Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________   
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ПАРТИЈА БР.17: ЗАШТИТНЕ РЕСПИРАТОР МАСКЕ СА ХЕПА ФИЛТЕРОМ  
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

1 Заштитне маске са хепа 
филтером  

ком 20   

 
                                      Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                       ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/17  42/ 67 

 

18. САМОЛЕПЉИВЕ ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ДЕФИБРИЛАТОР HEART START XL 
PHILIPS  
 
 

Редни 
број  

Назив артикла  
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

1  Самолепљиве електроде за 
дефибрилатор 

     пар 3   

 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                         ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                         Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  
_________________                                                            ___________________  
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19.  ОСТАЛО  
 
 

Редни 
број  Назив артикла  

Јединица 
мере 

количина 

Јединич
на цена 
без ПДВ-
а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 Маске хируршке  комад 200   

2 Капе хируршке  Комад  200   

3 Мантил за једнократну употребу комад 10   

4 Натикаче Комад  100   

 
                                       Укупна цена без ПДВ-а  ___________________________                                                   
 
                                        ПДВ%        ____________________________                                                                            
 
                                        Укупна цена без ПДВ-а  _______________________ 
 
Рок важења понуде: ..................................... 
Рок испоруке: ............................................... 
Начин и рок плаћања: .................................. 

 
 
 
 
 
 

M.П. 
         Датум:                                                                                     Понуђач:  

_________________                                                            ________________
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

 
ВРСТА ТРОШКА 

 

 
ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

М.П. 
 
         Датум:                                                                                            Понуђач: 
 
_________________                                                                      _______________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 
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 добра - медицински потрошни материјал опште 
намене -  јн бр. 3/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

М.П. 
 
         Датум:                                                                                            Понуђач: 
 
_________________                                                                      _______________ 
 
 
 
 
Напомена: 
 
 У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 
за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2) Закона.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
 
 

Добра: медицински потрошни материјал опште намене 
Бр. ЈН 3/17 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке: медицински потрошни материјал опште 
намене- ЈН број 3/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  

 
 

Место:_____________                                                                    Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понужач из 
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗАКОНА  
 

 
Добра - медицински потрошни материјал опште намене 
Бр. ЈН 3/17 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке: добра – медицински потрошни 
материјал опште намене, ЈН број 3/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 

 
 
 

Место:_____________                                                                    Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
Напомена:  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА – ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/17 

 
 
 

  

ПОНУЂАЧ :        
_________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја 
понуда буде оцењена као понуда са најнижом понуђеном ценом у поступку јавне 
набавке бр. 3/17 за потребе Градског завода за плућне болести и туберкулозу, 
Београд, накнадно, у року од 7 дана од дана закључења уговора доставити 
финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од 
дана истека рока за коначно извршење посла. 

 
 

М.П. 
 
           Датум:                                                                                            Понуђач: 
 
  _________________                                                                      _______________ 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

 
УГОВОР О JАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ  

- ЈН бр. 3/17- 
 
закључен између:  
 

1. Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 
35, кога заступа директор др Љиљана Тимотијевић  
матични број: 07017120 
ПИБ: 100031970 
шифра делатности: 8621 
текући рачун број: 840-506661-38 
тел./факс: 011/2411-226 
(у даљем тексту: Наручилац) и  
 
 

2. _____________________________________________ 
матични број:  
ПИБ: 
шифра делатности: 
текући рачун број:  
тел./факс: 
(у даљем тексту: Извршилац услуга) 
 

 
Основ уговора: 
ЈН број: 3/17  
Број и датум Одлуке о додели уговора:............................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ....................... од ............... године. 
 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране заједнички констатују: 
 

1. Да је Извршилац услуга доставио понуду број ............. од .......... 2017. 
године која је код наручиоца заведена под бројем .............. дана 
................. 2017. године и која у потпуности одговара спецификацији из 
конкурсне документације. 
 

2. Да је Извршилац услуга изабран као најповољнији понуђач Одлуком о 
додели уговора број ................. од ................... 2017. године 
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Понуда и спецификација из конкурсне документације као прилог уговора чине  
његов саставни део. 

 
Члан 2. 

 
Предмет уговора је набавка добра –  медицински потрошни материјал опште 
намене,  по спроведеном поступку ЈН 3/17 

 
Члан 3. 

 
Цена добара  за партију бр. ................... са  испоруком на адресу наручиоца, 
износи ..................... динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи  
.................................. динара. 

 
 

Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку добара из чл. 
1. овог Уговора у року од ............  дана од дана наруџбине. Место испоруке је 
Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, ул. Прешевска 35, 
11000 Београд.  
 
Добављач наручиоцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама 
наручиоца у целом периоду важења овог уговора.  
 

 
Члан 5. 

 
Наручилац је у обавези да добављачу плати добра у року од ........... дана од 
дана испоруке. 
 

Члан 6. 
 

Ако добављач не испоручи уговорена добра у року наведеном у ставу 1. овог 
члана, наручилац има право да раскине уговор.  
 

 
 

Члан 7. 
 
Извршилац услуга је дужан да најкасније у року од 7  дана од дана закључења 
уговора,  наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у 
висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 
од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, 
издату у форми:  
 

 бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим 
попуњеним меничним овлашћењем, а које мора бити оверено и 
потписано од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих 
потписа.  
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Уз бланко меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла 
потребно је да понуђач у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона 
депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране 
банке после дана објављивања позива за подношење понуда. 
 
Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла 
искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  
 

1) У случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су 
предвиђени уговором о јавној набавци; 

2)  у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од 
стране добављача;  

3) у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести 
до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и 
здравље пацијената на било који начин. 

 
Члан 7. 

 
Уколико извршени услуге не задовоље уговорени квалитет и/или уговорену 
количину, извршилац је у обавези да уклони уочене неправилности без накнаде  
у року од 10 дана. У супротном наручилац има право да раскине уговор и да 
активира финансијску гаранцију за добро извршење посла. 
 

Члан 8. 
 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.  
 

Члан 9. 
 
Добра која су предмет овог уговора морају у потпуности одговарати важећим 
домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара. 
 
Добављач гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве 
недостатке, односно да у потпуности одговарају спецификацији у складу са 
конкурсном документацијом. 
 
Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину наручиоца у 
присуству представника добављача. Евентуална рекламација од стране 
наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и 
достављена добављачу у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 
 
Уколико било која испорука не задовољи уговорени квалитет и/или уговорену 
количину, добављач је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана. 
У супротном наручилац има право да раскине уговор и да активира 
финансијску гаранцију за добро извршење посла. 
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Члан 10. 

 
Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге 
уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје 
уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.  
 
Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој 
уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и 
да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза.  
 
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном 
примереном року – уговор ће бити раскинут. 

 
Члан 11. 

 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци. 
 
Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава 
обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене.  
 
За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години наручилац ће 
извршити плаћање услуга Извршиоцу, по обезбеђивању финансијских 
средстава, усвајањем Финансијског плана за 2018. годину или доношењем 
Одлуке о привременом финансирању. 
 
 У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања обавеза од стране наручиоца.  
 

Члан 12. 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне 
стране ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између добављача и 
наручиоца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног 
суда у Београду. 

Члан 13. 
 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима.  
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од 5.000.000,00 динара. 
 

 
Члан 14. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 
примерка задржавају обе уговорне стране. 
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Члан 15. 
 

Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
  
 
 
 
 
 
ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА    ЗА НАРУЧИОЦА  
              ДИРЕКТОР 
       ................................                  ............................................ 
                      Др Љиљана Тимотијевић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:     Уколико понуђач конкурише за више партија модел уговора се 
попуњава за сваку партију посебно. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

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

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 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 тачан назив и адресу понуђача, 
поштански број и општину на којој се налази седиште понуђача, особу за 
контакт, број телефона особе за контакт. 
 
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. 
 
Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима из конкурсне 
документације, потпуна, читко попуњена, јасна и недвосмислена, потписана и 
оверена печатом понуђача. 
 
Понуду доставити на адресу наручиоца: Градски завод за плућне болести и 
туберкулозу, Прешевска 35, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку добра – медицински потрошни материјал опште намене 
  - ЈН бр. 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
30.01.2017 године до 10 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 
наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено. 
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Неблаговремене, некомплетне, непотпуне понуде и понуде које нису попуњене 
у складу са јавним позивом и овим упутством из конкурсне документације неће 
бити узете у разматрање. 
 
 Отварање понуда биће спроведено одмах након истека рока за подношење 
понуда, односно истог дана  30.01.2017 године у 12 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача, уз подношење потписаног и овереног овлашћења за 
учествовање у поступку отварања понуда пре почетка истог.  
 
Понуда мора да садржи: 
 

 Образац понуде; 

 Опис предмета јавне набавке; 

 Образац изјаве о независној понуди; 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке – чл. 75.и 76. Закона; 

  Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке – чл. 75. Закона уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора на коме понуђач својим овереним потписом потврђује да 
прихвата услове из уговора; 

 Средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке и уговорних обавеза (финансијску гаранцију за озбиљност 
понуде); 

 Изјаву којом се понуђач обавезују да ће, у случају доделе уговора, 
доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у конкурсној 
документацији (финансијску гаранцију за добро извршење посла); 

 Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет добара 
која су предмет ове јавне набавке (за партије бр. 
5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19) 

 Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком 
важности у време подношења понуде (за партије бр. 5,6,7,8,9,10,15,16) 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

3. 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: Градски завод за 
плућне болести и туберкулозу, Прешевска 35, 11000 Београд, са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добра –  медицински потрошни материјал 
опште намене  -ЈН бр. 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра –  медицински потрошни материјал 
опште намене   - ЈН бр. 3/17  - НЕ ОТВАРАТИ” 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – медицински потрошни 
материјал опште намене- ЈН бр. 3/17 -НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку  добра – медицински потрошни материјал 
опште намене -  ЈН бр. 3/17 - 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. 
 

4. 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 (Образац 1 у поглављу V ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5 у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
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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. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке 
то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1. и 2. Закона и то:  
 

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

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 4 у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
 
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. 
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7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Плаћање се врши безготовински, преносом средстава на рачун понуђача. 
Рок плаћања је минимум 30 дана од  дана пријема уредне фактуре од стране 
наручиоца, (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама "Сл.гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015), а којом 
је потврђена испорука добара.  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
 
 

8.2. Захтеви у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
 
У цену је урачуната цена предмета набавке и сви трошкови које понуђач има у 
реализацији исте. 
 
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. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
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9.  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 и привреде РС. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине РС. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике РС. 
 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Уз понуду, сви понуђачи достављају:  
 

1. Финансијску гаранцију за озбиљност понуде  
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави финансијску гаранцију за озбиљност 
понуде у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком 
важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.  
 
Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца 
и биће наплаћена:  
 

1) Ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног 
отварања понуда; 

2) У случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави 
финансијску гаранцију за добро извршење посла.  
 

Финансијска гаранција ће бити исказана у динарима и издата у форми:  
 

 бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим 
попуњеним меничним овлашћењем, а које мора бити оверено и 
потписано од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих 
потписа.  

 
Уз бланко меницу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде потребно је 
да понуђач у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих 
потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана 
објављивања позива за подношење понуда.  
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Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност 
понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.  

 

Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре 
могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 (тридесет) 
календарских дана од дана истека рока важења понуде.  

 

Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена 
након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за 
добро извршење посла. 
 

2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла  
 

Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на 
основу Одлуке о додели уговора, у року од 7 дана од дана закључења уговора,  
наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 
10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 
30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:  
 

 бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим 
попуњеним меничним овлашћењем, а које мора бити оверено и 
потписано од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих 
потписа.  

 

Уз бланко меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла 
потребно је да понуђач у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона 
депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране 
банке после дана објављивања позива за подношење понуда.  
 
Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла 
искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  
 

1) У случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су 
предвиђени уговором о јавној набавци; 

2)  у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од 
стране добављача;  

3) у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести 
до угрожавања рада наручиоца и нанету му штету или угрозити живот и 
здравље пацијената на било који начин. 
 

Уколико изабрани понуђач не достави финансијску гаранцију за добро 
извршење посла то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о 
додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске 
гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају наручилац 
може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да 
поновно покрене предметни поступак јавне набавке. 
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11.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање.  

 

12.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Прешевска 35, 
11000 Београд или путем електронске поште на e-mail pulmodir@yahoo.com и 
факсом на бр. 011/2414-083 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде. Захтеви за додатним информацијама или 
појашњењима могу се доставити сваког радног дана до 15 часова. За захтеве 
достављене после 15 часова сматраће се да су приспели наредног радног 
дана.   
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 3/17– добра – медицински потрошни материјал опште намене „. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 и то: 
 

1) путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

2) ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је 
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да и 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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13.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

14.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке: 
 

1) Поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) Учинио повреду конкуренције; 
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

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

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  
 
 
 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
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1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног  
органа; 

2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) Исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) Рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 
5) Извештај надзорног органа о изведеним услугема који нису  у складу 

са пројектом, односно уговором; 
6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 

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

7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 
понуђача; 

8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се 
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 

15.  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 4 поглавља V ове конкурсне документације). 
 

16.  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. 
 

17.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: pulmodir@yahoo.com, факсом на број 011/ 2414-083 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.  
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
  

1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) Назив и адресу наручиоца;  
3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
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6) Потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) Потпис подносиоца.  

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  
 
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за 
пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * 
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован; 

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
4) број рачуна: 840-30678845-06; 
5) шифру плаћања: 153 или 253;  
6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
7) сврха: ЗЗП; Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд; 

јавна набавка ЈН 3/17; 
8) корисник: буџет Републике Србије; 
9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе;  
10)  потпис овлашћеног лица банке. 

 
           или  
 

1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1; 
 
 или  

 
2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која 
садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 

 
или 
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3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона.  
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. Ако је у овом случају због методологије доделе 
пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац 
ће поново извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора. 
 
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.  
 

19. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Наручилац ће објавити Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у 
року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.  
 

20.  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора.  
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
Наручилац ће своју Одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство правном 
средству, и објавиће је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  
у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
 
Наручилац ће у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, објавити Обавештење о обустави поступка јавне 
набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона. 
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Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о 
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона.  
 
Коначна Одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона. 
 
 

21. ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од 5.000.000,00 динара. 
 


