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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 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр.031-1072/18 од 31.07.2018. године припремљена 

је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  

 Систематски преглед запослених 

ЈН бр.20/2018 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Подаци о предмету јавне набавке 3. 

III Врста, техничке карактеристике и квалитет услуге 4 – 5. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
6 – 9. 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 – 19. 

VI Образац понуде са структуром цене и упутством како да се 

попуни 
20 – 24. 

VII Модел уговора 25 – 28. 

VIII Образац трошкова припреме понуде 29. 

IX Образац изјаве о независној понуди 30. 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 31. 

XI Образац изјаве о испуњености кадровског капацитета 32. 

XII Потврда Наручилаца/Инвеститора 33. 

XIII Списак пружених услуга 34. 

XIV Изјава о испуњености техничког капацитета 35. 

XV Образац споразума 36. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Назив и седиште наручиоца: 

            Урбанистички завод Београда ЈУП 

Булевар деспота Стефана бр.56 

ПИБ: 100037991 

МБ: 17239139 

 

Интернет страна наручиоца: www.urbel.com  

(у даљњем тексту: наручилац) 

 

2. Особа или служба задужена за контакт и адреса електронске поште: 

Име и презиме: Владимир Вујичић 

Адреса електронске поште:  Vladimir.Vujicic@urbel.com    

 

3. Врста поступка јавне набавке: 

Поступак јавне набавке мале вредности 

 

4. Предмет јавне набавке:  

Услуга 

 

 

II -  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке: Систематски преглед запослених 

 

2. Редни бр. набавке: 20/2018 

 

3. Назив и ознака из општег речника набавке: 85121000 
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III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И  КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

 

 ОПИС ПРЕГЛЕДА ЗА МУШКАРЦЕ 

1 Лабораторијске анализе - Комплетна крвна слика (број еритроцита, леукоцита и тромбоцита, 

еритроцитне константе (МЦВ, МЧ, МЧЦ, РДW), тромбоцитне константе (МПВ, ПДW), 

диференцијалну крвну слику (подврсте леукоцита: неутрофили, еозинофили, базофили, 

моноцити, лимфоцити), хемоглобин и хематокрит), Глукоза, Холестерол, ХДЛ холестерол, 

ЛДЛ холестерол, Триглицериди, АЛТ (СГПТ), АСТ (СГОТ), Гама-ГТ, Гвожђе, Уреа - серум, 

Креатинин - серум, Билирубин, Билирубин - директни квалитативни преглед урина са 

седиментом. 

2 Ултразвучни преглед абдомена и мале карлице који обухвата неинвазивни преглед јетре, 

жучне кесе, жучних путева, панкреаса, оба бубрега, надбубрега, слезине, мокраћне бешике, 

лимфних жлезди, трбушне течности, великих крвних судова трбуха и трбушне шупљине. 

3 ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СА ЕКГ-ом И УЛТРАЗВУКОМ СРЦА - Укључује комплетан 

преглед специјалисте интерне медицине (аускултација срца и плућа, преглед абдомена, 

одређивање границе јетре и слезине, сукусија бубрежних лоза, палпација штитасте жлезде, 

палпација периферних лимфних жлезди, палпација периферних пулсева на екстремитетима): 

 ЕКГ налаз са интерпретацијом 

 Амбулантно мерење крвног притиска и пулса 

 Одређивање БМИ (ТТ, ТВ) који је битан као фактор ризика од срчаних обољења. 

 Ултразвучни преглед срца 

Комплетна анамнеза (интервју) , тумачење лабораторијских 

4 Колор доплер КС врата 

5 Ултразвучни преглед простате 

6 Ултразвучни преглед штитасте жлезде 

7 Дерматолошки преглед са дерматоскопијом 

8 Преглед лекара специјалисте опште хирургије 

9 Комплетан офталмолошки преглед са тонометријом 

10 Тест на окултно крварење 

11 Преглед физијатра 

12 Преглед ОРЛ 

13 Преглед уролога 

14 Преглед неуролога 

15 Завршни преглед и мишљење 
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ОПИС ПРЕГЛЕДА ЗА ЖЕНЕ  

1 Лабораторијске анализе - Комплетна крвна слика (број еритроцита, леукоцита и тромбоцита, 

еритроцитне константе (МЦВ, МЧ, МЧЦ, РДW), тромбоцитне константе (МПВ, ПДW), 

диференцијалну крвну слику (подврсте леукоцита: неутрофили, еозинофили, базофили, 

моноцити, лимфоцити, хемоглобин и хематокрит), Глукоза, Холестерол, ХДЛ холестерол, 

ЛДЛ холестерол, Триглицериди, АЛТ (СГПТ), АСТ (СГОТ), Гама-ГТ, Гвожђе, хормони 

штитасте жлезде по једној анализи (Т3, Т4, ТСХ) Уреа - серум, Креатинин - серум, 

Билирубин, Билирубин - директни квалитативни преглед урина са седиментом. 

 

2 Ултразвучни преглед абдомена и мале карлице који обаухвата неинвазивни преглед јетре, 

жучне кесе, жучних путева, панкреаса, оба бубрега, надбубрега, слезине, мокраћне бешике, 

лимфних жлезди, трбушне тећности, великих крвних судова трбуха и трбушне шупљине 

3 Ултразвучни преглед дојке 

4 ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СА ЕКГ-ом И УЛТРАЗВУКОМ СРЦА - Укључује комплетан 

преглед специјалисте интерне медицине (аускултација срца и плућа, преглед абдомена, 

одређивање границе јетре и слезине, сукусија бубрежних лоза, палпација штитасте жлезде, 

палпација периферних лимфних жлезди, палпација периферних пулсева на екстремитетима): 

 ЕКГ налаз са интерпретацијом 

 Амбулантно мерење крвног притиска и пулса 

 Одређивање БМИ (ТТ, ТВ) који је битан као фактор ризика од срчаних обољења. 

 Ултразвучни преглед срца 

 Комплетна анамнеза (интервју) , тумачење лабораторијских резултата, добијених 

налаза и предлог даље дијагностике 

5 Колор доплер КС врата 

6 Преглед гинеколога са гинеколошким ултразвуком и колпоскопија са ПАПА тестом и 

одређивање групе ВС 

7 Ултразвучни преглед штитасте жлезде 

8 Остеодензитометрија 
9 Дерматолошки преглед са дерматоскопијом 

10 Преглед лекара специјалисте опште хирургије 
11 Комплетан офталмолошки преглед са тонометријом 

12 Тест на окултно крварење 

13 Преглед физијатра 

14 Преглед ОРЛ 

15 Преглед неуролога 

16 Завршни преглед и мишљење 

 

Наручилац се обавезује да ће понуђачу, након што његова понуда буде изабрана као 

најповољнија, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора доставити списак 

запослених који ће обавити систематски преглед. Понуђач ће најкасније у року од 20 

(двадесет) дана од дана пријема списка започети систематске прегледе и исте обављати 

квалитетно, савесно и у складу са прописима и правилима професије. Рок за завршетак 

систематских прегледа је 30 дана од дана отпочињања систематских прегледа. Понуђач 

организује, по претходно достављеном списку запослених, вађење крви и узимање 

узорака урина на радној локацији Наручиоца, Београд, Булевар деспота Стефана бр.56 и 

да крвне серуме и урин по стандардизираним мерилима струке транспортује до 

лабораторије. Преглед се обавља за оквирни број запослених 140 (број жена 99 

мушкараца 41). 
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IV -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

 

1.1. 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) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

педмет набавке ако је та дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. 

тач. 5) Закона); - односно да поседује важеће решење Министарства здравља 

Републике Србије, из следећих области: 

- Биохемијска лабораторија 

- Анестезиологије 

- Микробиологија 

- Хистопатологија 

- Интерна медицина 

- Радиологија 

- Гинекологија 

- Урологија 

- ОРЛ 

- Неуропсихијатрија 

- Хирургија 

- Офталмологија 

5) 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће додатне услове: 

2.1. Пословни капацитет 

да има најмање 5 референци за услуге које су предмет јавне набавке (појединачних 

завршених систематских прегледа за најмање 150 лица), у периоду од претходних 5 

(пет) година пре дана објављивања позива. 

2.2. Кадровски капицитет 

да у време подношења понуде добављач има следећа лица, ангажована у складу са 

Законом о раду: 

- лекара специјалисту из области интерне медицине; 

- лекара специјалисту из области офталмологије; 

- лекара специјалисту из области гинекологије; 

- лекара специјалисту из области дерматологије; 
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- лекара специјалисту из области урологије; 

- лекара специјалисту из области радиологије; 

- лекара специјалисту из области опште хирургије 

- лекара специјалисту из области патологије-цитологије; 

- специјалисту из области микробиологије; 

- специјалисту из области медицинске биохемије 

- лекара гастроентеролога 

- лекара физијатра 

- лекара специјалисту ОРЛ 

- лекара специјалисту неуропсијијатра 

- секара из области анестезиологије. 

 

Доказ: 

 Фотокопија обрасца пријаве на обавезно осигурање или адекватног уговора о 

радном ангажовању - допунском раду (а све у складу са Законом о раду „Сл. 

гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); 

 Попуњен и печатом оверен Образац XI. 

2.3. ТЕХНЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Од понуђача се захтева да у време подношења понуде испуњава услове техничког 

капацитет и то: 

- Ултразвучни апарат са конвексном и линарном сондом-минимум 1 

- Ултразвучни апарат са кардиолошком сондом-минимум 1 

- Ултразвучни апарат са гинеколошком сондом-минимум 1 

- ЕКГ апарат-минимум 1 

- Колпоскоп-минимум 1 

- Гинеколошка столица-минимум 1 

- Скенер-минимум 1 

- Магнетна резонанца минималне снаге 1.5 т-минимум 1 

- Биомикроскоп са апланационим тонометром-минимум 1 

- Аутокераторефрактометар (АКР) -минимум 1 

- ЕКГ монитор 

- Апарат за ултразвучни преглед ока 

- Апарат за тонометрију 

- Сет за биопсију простате 

- Апарат за анестезију 

- Сет за биопсију грлића материце. 

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. ЗЈН . 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач 1), 2) 4), и став 2. ЗЈН (детаљно набројани у тачки 1.1. - Обавезни 

услови). 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке. 

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача (чл.81. ЗЈН) 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1), 2 4) и став 2. ЗЈН (детаљно набројани у тачки 1.1. - Обавезни услови) а додатне услове 

испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, (дозвола надлежног органа), дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
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испуњеност тог услова. 

 

3.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН правно лице као понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно за установе извод из 

регистра надлежног Привредног суда; 

2) Уверење Основног суда и Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица 

да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и уверење Вишег суда у Београду да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичнох дела организованог криминала. За 

сваког законског заступника правног лица понуђач је дужан да достави уверење 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту 

рођења или месту пребивалишта) да није осуђивано за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 

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

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

3) 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 потврда Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије o испуњености 

услова за обављање здравствене делатности из следећих области: 

- Биохемијска лабораторија 

- Микробиологија 

- Хистопатологија 

- Интерна медицина 

- Радиологија 

- Гинекологија 

- Урологија 

- ОРЛ 

- Неуропсихијатрија 

- Хирургија 

- Медицина рада 

- Офталмологија 

- Решење за издавање уверења за управљање моторним возилом.  

4) Потписана и оверена печатом изјава о поштовању прописа (образац Х). 

Уколико понуду подноси група понуђача или се подноси понуда са ангажовањем 

подизвођача, изјава о поштовању прописа (образац Х) мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, а у случају 

ангажовања подизвођача мора бити потписана и од стране овлашћеног лица сваког 

подизвођача и оверена печатом. 

Поседовање дозволе надлеженог органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије, Решење 

здравственог инспектора Министарства здравља Републике Србије, Сектор за 
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инспекцијске послове, Одељење за здравствену инспекцију, Одсек за здравствену 

инспекцију Београд, о испуњености услова за обављање здравствене делатности из 

области за које су услови утврђени, а према нивоу здравствене заштите на којем је 

установа основана, у односу на здравствену услугу која је предмет јавне набавке) 

доказује се подношењем оригинала или фотокопије дозволе надлежног органа. 

Додатни услов из члана 76. ЗЈН правно лице као понуђач доказује достављањем следећег 

доказа: 

1) Пословни капацитет: 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац XIII (Списак пружених услуга - листа 

референци за пружене услуге систематских прегледа) са издатим потврдама на 

Обрасцу XII (Потврда наручилаца/инвеститора за пружену услугу систематског 

прегледа). 

Признаваће се само референце за завршене систематске прегледе у периоду од 5 

година пре дана објављивања позива. 

Појединачна референца, које су наведене у Обрасцу XIII и за које се приложе 

потврде на Обрасцу XII (оверене од стране наручилаца/инвеститора услуга) мора се 

односити на обављене прегледе за најмање 150 лица. 

2) Кадровски капацитет: 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац XI (Изјава о испуњености кадровског 

капацитета). 

За сваког од ангажованих лица доставити фотокопију обрасца пријаве на обавезно 

осигурање или адекватног уговора о радном ангажовању - допунском раду у складу 

са Законом о раду. 

 

3) Технички капацитет:  

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац XIV (Изјава о техничком капацитету). 

 

Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач, односно добављач дужан је 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. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа и то: извода из регистра Агенције за привредне 

регистре (који је доступан на интернет страни www.apr.gov.rs). Уколико понуђач не 

доставља одређени доказ из наведеног разлога, неопходно је да у обрасцу понуде, наведе 

који доказ не доставља и на којој интернет страни се исти налази. 

Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“                       

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) лице које је уписано у Регистар понуђача, који води Агенција 

за привредне регистре (није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Понуђач је у 

обавези да у понуди у обрасцу VI у колони „Понуђач је уписан у Регистар понуђача при 

АРПу“ заокружи „Да“ уколико је уписан у Регистар понуђача и уколико на овај начин 

жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и наручиоца  

мора да буде писана на српском језику.  

 

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште,                        

у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте 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. 

Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Булевар 

деспота Стефана бр.56, са назнаком „Понуда за јавну набавку –  Систематски преглед 

запослених,  ЈН бр.20/2018 – НЕ ОТВАРАТИ.“ Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране наручиоца до 17.08.2018. године до 13,00 часова. 

Уколико понуда није затворена, запечаћена и обележена на захтеван начин, наручилац 

није одговоран за преурањено отварање понуда или за њене евентуалне недостатке 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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. 

При изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из конкурсне 

документације, позива за подношење понуда и Закона. Пропуст у достављању тражених 

информација или доказа је на одговорност понуђача и може резултирати одбијањем 

понуде као неприхватљиве. Није дозвољено достављање понуде електронским путем. 

Понуда мора бити сачињена у папирној форми, са свим елементима и обрасцима из 

конкурсне документације. Увид и преузимање конкурсне документације врши се  лично 

на адреси Наручиоца, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: 

www.urbel.com – O нама – Конкурси и јавне набавке. Уколико понуђач преузме 

документацију са Портала набавки или  интернет странице наручиоца треба да достави 

обавештење о преузимању конкурсне документације на е-маил адресу 

Vladimir.Vujicic@urbel.com или путем факса на број 011/3331550, и да достави податке о 

контакт особи. Приликом израде понуде понуђач не сме мењати и надопуњавати текст 

конкурсне документације. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуда се састоји из: 

- Обрасца VI са структуром цене 

- Обрасца VII модел уговора 

- Образац VIII (трошкови припреме понуде) (доставља се уколико 

понуђач има трошкове за припрему понуде и намерава да тражи 

повраћај тих трошкова ако поступак јавне набавке буде обустављен из 

разлога који су на страни наручиоца) 

- Образац IX изјава о независној понуде 

- Обрасца X изјава о поштовању обавеза из чл.72, став 2. ЗЈН 

- Обрасца XI изјава о испуњености кадровског капацитета 

- Обрасца XII потврда наручилаца/инвеститора 

../../../../Desktop/www.urbel.com
mailto:Vladimir.Vujicic@urbel.com
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- Обрасца XIII списак пружених услуга 

- Образац XIV изјава о испуњености техничког капацитета 

- Образац XV споразум (у случају заједничке понуде) 

- Средства обезбеђења за озбиљност понуде. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају јасно и недвосмислено, читко - штампаним словима, 

неизбрисивим мастилом, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.  

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко   

других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком 

случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом  овлашћеног лица које 

је потписало понуду и печатом понуђача. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају 

неблаговремено поднете понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење 

понуда.  

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Урбанистички завод 

Београд ЈУП , Београд, Палмотићева бр.30 са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  –  Систематски преглед запослених бр.20/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку  –  Систематски преглед запослених бр.20/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку  –  Систематски преглед запослених бр.20/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде јавну набавку  –  Систематски преглед запослених бр.20/2018  - 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе 

и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

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

подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
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набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе доставити средство обезбеђења за добро извршење 

посла, 

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Понуђач ће наручиоцу испостављати месечно у текућем месецу за претходни 

месец уредну фактуру, верификовани извештај о обављеним анализама и 

прегледима запослених, потписан од стране овлашћених лица Понуђача и 

Наручиоца, којим исти потврђују да су извршене наведене анализе и прегледи и 

Извештај о извршеном прегледу вида, односно циљаном офталмолошком 

прегледу, сходно члану 6. Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (''Сл. гласник РС'', бр. 

106/2009 и 93/2013 ), а који оверавају офталмолог и специјалиста медицине рада. 

Наручилац се обавезује да ће испостављену уредну фактуру са верификованим 

извештајем о обављеним анализама и прегледима запослених, потписаним од 

стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца, којим исти потврђују да су 

извршене наведене анализе и прегледи, платити најдуже 45 дана од дана пријема 

и овере фактуре код наручиоца, према понуђеним ценама. 

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 
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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. 

 

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

У ПОНУДИ 

Цена услуге мора бити исказана у српским динарима (РСД) са свим урачунатим 

трошковима и попустима, без пореза на додату вредност.  

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, попуст мора бити урачунат у цену у 

понуди. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену неће бити 

узети у обзир. Припадајући порез на додату вредност плаћа наручилац.  

Цена се даје за целокупан предмет јавне набавке. Цена се у понуди уписује бројкама.  

Понуђач је дужан уписати укупну цену за сваку позицију, као и укупну цену понуђене 

услуге, на начин како је то одређено у приложеним обрасцима понуде и обрасцу 

структуре цене. Ако понуђач није обвезник ПДВ-а или је предмет набавке ослобођен 

ПДВ-а у колини предвиђеној за упис цене са ПДВ-ом, уписује се исти износ као у колони 

предвиђеној за упис нето цене, а колона предвиђена за упис ПДВ-а оставља се празна.  

Уколико понуђач понуди цену за један преглед, која обухвата и преглед под неком 

другом ставком, потребно је да код друге ставке назначи 0,00 динара и наведе у оквиру 

које ставке је преглед обухваћен, тако да не тражи посебно плаћање за тај преглед. 

 

10. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска 

цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 

изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће 

захтевати детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

 

11. 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 називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 

благовремено добити исправни подаци о:  

  Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 

органи;  

  Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 

Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: 

www.merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 

Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;  

  Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs.  
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

електронске поште на e-mail Vladimir.Vujicic@urbel.com или факсом на бр.011-333-1-

550] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.20/2018“. 

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

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде које се доставља уз понуду: 

Бланко соло меница са меничним ивлашћењем на износ од 3% нето понуђене вредности 

јавне набавке, са роком доспећа 120 дана од дана отварања понуда. Меница мора бити 

регистрована у Народној банци Србије. 

Уз наведени инструмент потребно је доставити копију картона депонованих потписа у 

банци. 

Менично овлашћење које прати бланко соло меницу (потписану и оверену печатом 

издаваоца менице), треба да садржи: 

- основне податке о издаваоцу-дужнику и повериоцу-кориснику меничног 

овлашћења (назив, адреса, ПИБ, матични број, текући рачун); 

- серијски број менице регистроване у Народној банци Србије; 

- основ по ком је меница издата (број и предмет јавне набавке); 

- датум доспећа меничне обавезе (120 дана од дана отварања понуде); 

- став да се Урбанистички завод Београда ЈУП као поверилац овлашћује да без 

протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет 

рачуна дужника (понуђача) код банака а у корист рачуна повериоца; 

- став да дужник изричито и безусловно овлашћује банке код којих има рачуне да 

наплату изврше на терет рачуна дужника код тих банака, односно овлашћује их да 

поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средстава на рачуну; 

- став да је меница важећа и у случају да дође до промена лица овлашћених за 

заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, 

промена печата и других промена од значаја за платни промет; 

- место и датум издавања меничног овлашћења. 

Наручилац има право да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у следећим 

случајевима: 

а) Ако понуђач у периоду важења понуде: 

• одустане од надметања; 

• одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза; 

mailto:Vladimir.Vujicic@urbel.com
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б) У случају изабраног понуђача уколико: 

• понуђач, у року од 10 календарских дана од дана закључења уговора, не достави 

бланко соло меницу за добро-квалитетно извршење посла у складу са конкурсном 

документацијом; 

• не потпише Записник о увођењу у посао, 

• из било ког разлога захтева делимичну или потпуну измену појединих тачака из 

конкурсне документације; 

• из било ког разлога након позива наручиоца не приступи закључењу уговора. 

Понуда достављена без средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у учешћу 

у поступку јавне набавке биће одбијена као неприхватљива. 

У случају да изабрани понуђач из било којих разлога не потпише уговор о јавној набавци 

или не испуни своје обавезе да обезбеди друга средства обезбеђења у предвиђеним 

роковима, наручилац ће активирати и поднети на наплату средство обезбеђења за 

озбиљност понуде. 

Након објаве обавештења о закључењу уговора, односно обавештења о обустави 

поступка, понуђачи, изузев понуђача са којим је закључен уговор, могу подићи бланко 

соло меницу за озбиљност понуде сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова уз 

подношење овлашћења са преузимање и личне карте на увид. 

 

Средство финансијског обезбеђења, које понуђач подноси приликом закључења 

уговора: гаранција за добро-квалитетно извршење уговорене услуге у уговореном 

року: 

Добављач, као дужник, се обавезује да достави Урбанистичком заводу Београда ЈУП, као 

повериоцу, инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, оверен и потписан од 

стране овлашћеног лица дужника и то: 

Бланко соло меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла (најкасније у 

року од 10 календарских дана од закључења уговора) у висини од 10% од уговорене 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком доспећа најкасније 60 дана по истеку уговореног 

рока за коначно извршење посла (садржина меничног овлашћења је описана код менице 

за озбиљност понуде, једина је разлика код вредности меничног овлашћења и рока 

доспећа). Меница мора бити регистрована у Народној банци Србије. 

Уз наведени инструменте обезбеђења плаћања потребно је доставити копију картона 

депонованих потписа код пословне банке. 

Уколико понуђач не достави финансијско обезбеђење за добро извршење посла у 

наведеном року, Урбанистички завод Београда ЈУП има право да активира средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да раскине Уговор. 

14. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА И КОНТРОЛЕ КОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА 

После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена нето цена из обрасца понуде. 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Услучају да две или више понуде садрже исту цену у нето износу (која је уједно и 

најповољнија), биће изабрана као најповољнија понуда понуђача који је понудио нижу 

цену систематског прегледа за жену. 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 

годишње премије осигурања и износ средстава превентиве. 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 извлачења путем 

жреба. 

 

17. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ  ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине сноси понуђач.  

 

18. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Наручилац ће одбити понуду ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

4) понуђен рок за извршење предметне набавке супротно року дефинисаним 

конкурсном документацијом.  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно одредбама ЗЈН о заштити интегритета поступка и забрану 

радног ангажовања код добављача;  

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 да је понуђач у претходне три 

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

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;  

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;  
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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.  

 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

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

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

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

року;  

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

односно уговором;  

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

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи;  

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

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани да 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.  

Наручилац ће одбити понуду и обавестиће надлежне државне органе ако:  

лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације 

или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или као 

подизвођач понуђача или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом 

припремања понуде;  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

 

19. ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОШТУЈЕ 

ОБАВЕЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао 

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

рада, заштити животне средине. 

 

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

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

или пословно удружење у њихово име.  

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail Vladimir.Vujicic@urbel.com или факсом на бр.011-333-1-550 или препорученом 

пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

mailto:Vladimir.Vujicic@urbel.com
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односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 

у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, у 

свему у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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; 

3. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

4. број рачуна: 840-30678845-06; 

5. шифру плаћања: 153 или 253; 

6. позив на број: ЈН бр.20/18; 

7. сврха: такса за ЗЗП; Урбанистички завод Београда ЈУП; 

8. ЈН бр.20/2018; 

9. корисник: буџет Републике Србије; 

10. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

11. потпис овлашћеног лица банке. 

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. 

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); 

2. 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 законом 

и другим прописом. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

Понуда бр.________________ од __________________ за јавну набавку обнављање 

једногодишње лиценце за Систематски преглед запослених бр.20/2018 

 

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  

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача при АПР ДА   или   НЕ    (заокружити) 

Цена систематског прегледа за оквиран број од 

140 запослених (нето) 
_______________  динара 

Рок извршења услуге 
______________ (не дуже од 30 

дана од дана отпочињања 

систематских прегледа) 

Рок важења понуде 
________ дана од дана отварања 

понуда (не може бити краћи од 45 

дана) 

 

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: 
 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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: 
 

 Подизвођач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Понуђач је уписан у регистар понуђача 

при АПР 
ДА   или   НЕ    (заокружити) 

 

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) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Укупно: 

 

  

РБ ОПИС ПРЕГЛЕДА ЗА МУШКАРЦЕ Врста услуге нето цена (динара) 

1 Лабораторијске анализе - Комплетна крвна слика (број еритроцита, леукоцита 

и тромбоцита, еритроцитне константе (МЦВ, МЧ, МЧЦ, РДW), тромбоцитне 

константе (МПВ, ПДW), диференцијалну крвну слику (подврсте леукоцита: 

неутрофили, еозинофили, базофили, моноцити, лимфоцити), хемоглобин и 

хематокрит), Глукоза, Холестерол, ХДЛ холестерол, ЛДЛ холестерол, 

Триглицериди, АЛТ (СГПТ), АСТ (СГОТ), Гама-ГТ, Гвожђе, Уреа - серум, 

Креатинин - серум, Билирубин, Билирубин - директни квалитативни преглед 

урина са седиментом. 

 

2 Ултразвучни преглед абдомена и мале карлице који обухвата неинвазивни 

преглед јетре, жучне кесе, жучних путева, панкреаса, оба бубрега, надбубрега, 

слезине, мокраћне бешике, лимфних жлезди, трбушне течности, великих 

крвних судова трбуха и трбушне шупљине 

 

3 ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СА ЕКГ-ом И УЛТРАЗВУКОМ СРЦА - 

Укључује комплетан преглед специјалисте интерне медицине (аускултација 

срца и плућа, преглед абдомена, одређивање границе јетре и слезине, 

сукусијабубрежних лоза, палпација штитасте жлезде, палпација периферних 

лимфних жлезди, палпација периферних пулсева на екстремитетима): 

- ЕКГ налаз са интерпретацијом 

- Амбулантно мерење крвног притиска и пулса 

- Одређивање БМИ (ТТ, ТВ) који је битан као фактор ризика од срчаних 

обољења. 

- Ултразвучни преглед срца 

Комплетна анамнеза (интервју) , тумачење лабораторијских 

 

4 Колор доплер КС врата  

5 Ултразвучни преглед простате  

6 Ултразвучни преглед штитасте жлезде  

7 Дерматолошки преглед са дерматоскопијом  

8 Преглед лекара специјалисте опште хирургије  

9 Комплетан офталмолошки преглед са тонометријом  

10 Тест на окултно крварење  

11 Преглед физијатра  

12 Преглед ОРЛ  

13 Преглед уролога  

14 Преглед неуролога  

15 Завршни преглед и мишљење  

А-1 нето цена прегледа за једног мушкарца  

 (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14+15)  

 

А) Укупна нето цена за 41 мушкараца износи  _________ динара (уписати износ из реда „А-1“ 

помножен са 41). 

 

Упутство о начину попуњавања обрасца структуре цене за мушкарце: 

За сваку ставку од р.бр.1. до р. бр. 15, у колони „нето цена (динара)“ уписати нето цену. 

У реду „А-1“ уписати збирну нето цену ставки р.бр. 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 и 15) 
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Б) Укупна нето цена систематског прегледа за 99 жена је ________________ динара (уписати  

износ из реда „Б-1“ помножен са 99). 

 

Упутство о начину попуњавања обрасца структуре цене за жене: 

За сваку ставку од р.бр.1. до р. бр. 17., у колони „нето цена (динара)“ уписати нето цену  

У реду „Б-1“ уписати збирну нето цену (ставки р.бр. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и16) 

РБ ОПИС ПРЕГЛЕДА ЗА ЖЕНЕ Врста услуге нето цена (динара) 

1 Лабораторијске анализе - Комплетна крвна слика (број еритроцита, леукоцита 

и тромбоцита, еритроцитне константе (МЦВ, МЧ, МЧЦ, РДW), тромбоцитне 

константе (МПВ, ПДW), диференцијалну крвну слику (подврсте леукоцита: 

неутрофили, еозинофили, базофили, моноцити, лимфоцити), хемоглобин и 

хематокрит), Глукоза, Холестерол, ХДЛ холестерол, ЛДЛ холестерол, 

Триглицериди, АЛТ (СГПТ), АСТ (СГОТ), Гама-ГТ, Гвожђе, хормони 

штитасте жлезде по једној анализи (Т3, Т4, ТСХ) Уреа - серум, Креатинин - 

серум, Билирубин, Билирубин - директни квалитативни преглед урина са 

седиментом. 

 

2 Ултразвучни преглед абдомена и мале карлице који обаухвата неинвазивни 

преглед јетре, жучне кесе, жучних путева, панкреаса, оба бубрега, надбубрега, 

слезине, мокраћне бешике, лимфних жлезди, трбушне тећности, великих 

крвних судова трбуха и трбушне шупљине 

 

3 Ултразвучни преглед дојке  

4 ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СА ЕКГ-ом И УЛТРАЗВУКОМ СРЦА - 

Укључује комплетан преглед специјалисте интерне медицине (аускултација 

срца и плућа, преглед абдомена, одређивање границе јетре и слезине, 

сукусијабубрежних лоза, палпација штитасте жлезде, палпација периферних 

лимфних жлезди, палпација периферних пулсева на екстремитетима): 

- ЕКГ налаз са интерпретацијом 

- Амбулантно мерење крвног притиска и пулса 

- Одређивање БМИ (ТТ, ТВ) који је битан као фактор ризика од 

срчаних обољења. 

- Ултразвучни преглед срца 

- Комплетна анамнеза (интервју) , тумачење лабораторијских 

резултата, добијених налаза и предлог даље дијагностике 

 

5 Колор доплер КС врата  

6 Преглед гинеколога са гинеколошким ултразвуком и колпоскопија са ПАПА 

тестом и одређивање групе ВС 

 

7 Ултразвучни преглед штитасте жлезде  

8 Остеодензитометрија  
9 Дерматолошки преглед са дерматоскопијом  

10 Преглед лекара специјалисте опште хирургије  
11 Комплетан офталмолошки преглед са тонометријом  

12 Тест на окултно крварење  

13 Преглед физијатра  

14 Преглед ОРЛ  

15 Преглед неуролога  

16 Завршни преглед и мишљење  

Укупно: 

Б-1 нето цена прегледа за једну жену  

 (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)  



  
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.20/2018  25/ 36 

   
 

В) Укупно за додатне прегледе по индикацији ________ дин без ПДВ-а 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 

 

Оквирни број запослених који ће вршити систематски преглед износи 140 особа, и то 99 

жена и 41 мушкарца. Извршилац је обавезан да, након прегледа запослених упућених од 

стране Наручиоца, у року од 7 дана од дана извршеног прегледа достави извештај о 

обављеним прегледима и анализама. Верификацију извршених услуга извршиће лице 

одређено од стране Извршиоца са једне и Наручиоца са друге стране, издавањем и 

потписивањем списка прегледанихлица. 

 

УКУПНА ЦЕНА СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА 140 ЗАПОСЛЕНИХ (99 жене + 41 

мушкараца) А) + Б) + В)  __________________ дин без ПДВ-а, (овај износ се 

уписује у образац понуде стр.20/36). 
 

У складу са законом о порезу на додатну вредност члан 25. став 2. тачка 7. на услуге које 

пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту, 

ПДВ се не  плаћа. 

 

Напомена: У колоне није дозвољено уписивати ознаке као што су - , / ,  + , *, нити било 

који знак који не означава вредност. Уколико понуђач упише нешто од наведеног, таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Датум ___________________                    М.П Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 ____________________________ 

3. ДОДАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО ИНДИКАЦИЈИ 

 

РБ ДОДАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО ИНДИКАЦИЈИ нето цена (динара) 

1   ФТЗ, ФТ4, ТСХ,   
2 Анти Тпо, Анти Тг  

3 Физикална терапија (магнет, струје, тенс, компекс, кинези  

терапија 

 

3 Магнетна резонанца  

4 Скенер (CT)  

5 Спирометрија  

6 Аудиометрија  

7 Мамографија  

9 Тумор маркер дојке  

10 Тумор маркер јајника  

11 Општи тумор маркер  

12 ПСА  

13 Биопсија простате у општој анестезији  

14 Биопсија грлића материце  

15 Цитолошки брис дојке  

16   Преглед гастроентеролога  

17   Колор доплер крвних судова ногу  

18   Хируршко уклањање младежа  

19   Кожни алерго тест на 12 панел алергена  
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VII - МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.20/2018 
 

Закључен између: 
Урбанистички завод Београда ЈУП  

са седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана бр.56,  

ПИБ:100037991, Матични број: 17239139 

Број рачуна: 205-11587-53  Назив банке: Комерцијална банка ад Београд, 

кога заступа директор мр Весна Тахов дипл.инж.геол.  

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:............................ 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Предмет уговора: Систематски преглед запослених 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка бр.031-1072/18 од 31.07.2018. године, за набавку: Систематски преглед 

запослених; 

 да је Добављач доставио своју понуду, заведену код Наручиоца под бр. _________                  

дана         .         2018.  године; 

 да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр.______ од     .    . 2018. године. 

 саставни део уговора је понуда и конкурсна документација, на основу које је 

дефинисана понуда. 

Добављач ће ангажовати подизвођача/е: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу подизвођача) за послове 

 

_______________________________________________________________. 

(уписати део предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача) 

 

Добављач нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање предметне 

набавке које су предмет овог уговора. 
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Члан  2. 

Уговорне стране сагласно утврђују  да је предмет овог уговора Систематски преглед 

запослених у Урбанистичком завода Београда ЈУП, у свему према Техничкој 

спецификацији из конкурсне документације и понуди Добављача. 

Наручилац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора достави 

Добављачу списак запослених за које уговара систематски преглед. 

 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да ће најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема 

списка из члана 2. став 2. овог уговора започети систематске прегледе и исте обављати 

квалитетно, савесно и у складу са прописима и правилима професије.  

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да организује вађење крви и узимање узорака урина на радној 

локацији Наручиоца, Београд, Булевар деспота Стефана бр.56, по претходно достављеном 

списку из члана 2. став 2. овог уговора и да крвне серуме и да урин по стандардизираним 

мерилима струке транспортује до лабораторије.  

 

Члан 5. 

По доласку на систематски преглед у просторијама Добављача, запослени Наручиоца 

добијају лабораторијско – биохемијски налаз и попис услуга које су уговорене.  

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да изврши доставу извештаја запосленима лично на адресу 

Наручиоца, у складу са законом и поверљивошћу личних података, у појединачним 

ковертама са назнаком имена и презимена запосленог, у року од 7 дана од дана извршеног 

прегледа.  

 

Члан 7. 

Контролу пружања услуге од стране Добављача вршиће овлашћено лице Наручиоца.  

 

Члан 8. 

Уговорена цена услуга систематског прегледа запослених у нето износу је 

______________ динара (словима:_______________ ____________________) и утврђена је 

за оквирно 140 запослена лица, од чега 99 жена и 41 мушкарца. 

Јединичне цене услуга, које чине предмет уговора, утврђене су у понуди Добављача из 

члана 1. Уговора. Наручилац ће платити једино извршене услуге. 

Члан 9. 

Добављач, као дужник, се обавезује да Наручиоцу, као повериоцу, у року од 10 дана од 

дана зекључења овог уговора као инструмент обезбеђења за добро – квалитетно 

извршење посла достави:  

- Бланко соло сопствену меницу оверену и регистровану код пословне банке, 

потписану од стране овлашћеног лица дужника, као инструмент обезбеђења за 

квалитетно извршење уговорене услуге са Меничним писмом-овлашћењем за 

корисника бланко соло менице на износ од 10% од нето вредности уговора са роком 

доспећа најкасније 60 дана по истеку уговореног рока за извршење предметне 

услуге.  
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Уз инструменте обезбеђења плаћања потребно је доставити копију картона депонованих 

потписа код пословне банке. 

Члан 10. 

 

Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора извршити у року од 30 

дана од дана отпочињања систематских прегледа. 

 

Члан 11. 

Добављач ће Наручиоцу испостављати месечно у текућем месецу за претходни месец 

уредну фактуру, верификовани извештај о обављеним анализама и прегледима 

запослених, потписан од стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца, којим исти 

потврђују да су извршене наведене анализе и прегледи и Извештај о извршеном прегледу 

вида, односно циљаном офталмолошком прегледу, сходно члану 6. Правилника о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном 

(''Сл. гласник РС'', бр. 106/2009 и 93/2013 ), а који оверавају офталмолог и специјалиста 

медицине рада. 

Наручилац се обавезује да ће фактуру платити најдуже 45 дана од дана пријема и овере 

фактуре код наручиоца, са спецификацијом извршених услуга, према понуђеним 

јединичним ценама. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. 

За сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је 

Привредни суд у Београду. 

Члан 13. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други важећи прописи.   

                                                 

Члан 14. 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на 

уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да 

једнострано раскине уговор због неиспуњења. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка 

задржава Наручилац, а 1 (један) примерак Добављач.  

 

 

                                                                 

                         ДОБАВЉАЧ 

                             Директор 

       М.П. __________________________ 

                      подносилац понуде 

 

 

 

 

 

 

 

                НАРУЧИЛАЦ 

                      Директор 

____________________________ 

мр Весна Тахов дипл.инж.геол. 
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VIII - 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 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX - 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 – Систематски преглед запослених, бр.20/2018 поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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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X -  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

 

Понуђач............................................................................[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке Систематски преглед запослених, бр.20/2018, поштовао је обавезе које 

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

животне и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                                   __________________ 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI-  ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

У поступку јавне набавке услуга број 20/18, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу наводимо податке о кључном техничком особљу које испуњава захтеве 

наручиоца у погледу стручности, а које ће бити ангажовано за пружање услуга које су 

предмет јавне набавке. 

 

Р 

бр. 
Име  
(уписати)  

и презиме  
(уписати)  

Специјализација:  
 

На располагању 

код (уписати 

назив члана 

заједничке 

понуде код које 

је лице на 

располагању)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                                 __________________ 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може вршити накнадне допуне или измене предложеног особља 

за време поступка доделе уговора о јавној набавци, као ни за време трајања уговора, без 

претходне писане сагласности наручиоца. 
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XII -  ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА/ИНВЕСТИТОРА 

 

 

Напомена: По потреби образац копирати. Признаваће се само услуге које су завршене 

 

 

ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА/ИНВЕСТИТОРА 

за пружену услугу систематског прегледа 

наведену под редним бројем _____________ у обрасцу XIII 

Сагласно члану 77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС"               

бр. 124/12 ,14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

__________________________________________________________________________

(уписати назив, адресу, град и ПИБ наручиоца/инвеститора услуга који потписује 

потврду) 

 

Издаје 

 

П О Т В Р Д У 

као наручилац/инвеститор услуге систематског прегледа, да је 

 

_________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача/чланице заједничке понуде) 

пружио услугу систематког прегледа, која је извршена за  ____________  лица, 

(уписати број лица којима је пружен систематски преглед) 

Систематски преглед завршен је  _________ . _____ . ______ . године.  

(уписати датум, месец и годину када су завршене услуге) 

М.П. _________________________________  

(Потпис овлашћеног лица 

наручиоца/инвеститора) 
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XIII -  СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ЗА ПРУЖЕНЕ 

УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у претходних 

5 (пет) година пре објављивања позива за јавну набавку услуга бр.20/2018 

„Систематски преглед запослених", обавили услуге систематских прегледа и то: 

 

 

МП  ___________________________________  

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив наручиоца/ 

инвеститора 

Назив подносиоца понуде/чланице 

заједничке понуде коме је издата 

потврда референци на обрасцу XII 

Период пружања услуга 

(уписати датум, месец и годину 

када су завршене услуге -крај) 

  до . .20 .године 

  до . .20 .године 

  до . .20 .године 

  до . .20 .године 

  до . .20 .године 
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XIV -  ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник 

понуђача/члана заједничке понуде/подизвођача 

 ____________________________________________________________ и 

(уписати назив понуђача из обрасца понуде)  

 ______________________________________________________ и 

(уписати назив члана заједничке понуде из обрасца понуде у случаји подношења 

заједничке понуде) 

 ______________________________________________________ и 

(уписати назив члана заједничке понуде из обрасца понуде у случаји подношења 

заједничке понуде) 

______________________________________________________ 

(уписати назив подизвођача из обрасца понуде у случају да понуђач намерава да део 

набавке изврши преко подизвођача) 

Потврђујем да испуњавам услове техничког капацитета за учешће у поступку јавне 

набавке услуга систематског прегледа запослених ЈН 20/2018 и то: 

- Ултразвучни апарат са конвексном и линарном сондом-минимум 1 

- Ултразвучни апарат са кардиолошком сондом-минимум 1 

- Ултразвучни апарат са гинеколошком сондом-минимум 1 

- ЕКГ апарат-минимум 1 

- Колпоскоп-минимум 1 

- Гинеколошка столица-минимум 1 

- Скенер-минимум 1 

- Магнетна резонанца минималне снаге 1.5 т-минимум 1 

- Биомикроскоп са апланационим тонометром-минимум 1 

- Аутокераторефрактометар (АКР) -минимум 1 

- ЕКГ монитор 

- Апарат за ултразвучни преглед ока 

- Апарат за тонометрију. 

М.П._________________________________ 

       (Потпис овлашћеног/физичког лица  

понуђача из обрасца понуде) 

М.П._________________________________ 

(Потпис овлашћеног/физичког 

лица чланице заједничке понуде 

из обрасца понуде) 

М.П._________________________________ 

(Потпис овлашћеног/физичког 

лица чланице заједничке понуде 

из обрасца понуде) 

М.П._________________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног/физичког лица   

подизвођач из обрасца) 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. У случају потребе образац копирати. 
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XV -  ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА 

 

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 

 
пословно име адреса седишта 

име и презиме 

одговорног лица 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке услуге 

систематског прегледа запослених бр.20/2018. 

Наведени чланови групе понуђача сагласни су да  одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће : 

1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели, ће бити 

носилац посла, односно члан групе који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем     , ће у име групе понуђача 

потписати уговор; 

3. члан групе понуђача наведен под редним бројем       , ће у име групе понуђача дати 

средство  обезбеђења уговорних обавеза ; 

4. члан групе понуђача наведен под редним бројем         ће издати рачун и сва плаћања 

ће се  извршити на његов текући рачун бр.                                 . отворен у банци 

__________________________; 

 

Понуђача наведен под редним бројем: 

   

1. извршаваће  послове:       

________________________________________________________________________ 

2. извршаваће  послове:       

________________________________________________________________________ 

3. извршаваће  послове:       

________________________________________________________________________ 

За члана заједничке понуде под редним бр.1) 

 

________________________________ 

(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр.2) 

 

________________________________ 

(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр.3) ________________________________ 

(Овлашћена особа) 

 


