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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), шл. 6. 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 16/2018-1 и 
Рещеоа п пбразпваоу кпмисије 16/2018 за јавну набавку мале вреднпсти за дпбрп - медицински пптрпщни 
материјал, припремљена је: 
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I Ппшти ппдаци п јавнпј набавци 
 
I.1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 
Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
Впјвпде Степе 444а, Бепград 
www.imgge.bg.ac.rs 
 
I.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Јавна набавка мале вреднпсти. 
 
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке брпј 16/2018 је дпбрп - Медицински пптрпщни материјал пбликпван у  
5 партија и тп: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. НАЗНАКА: 
Предметна јавна набавка спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
I.5. КПНТАКТ 
Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
Сампстални референт за јавне набавке 
 Caоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефпна: 011/3975-744,  
адреса електрпнске ппште: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
 
I.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предмета: Медицински пптрпщни материјал за пптребе Института за мплекуларну генетику и 
генетишкп инжеоерствп.  
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 33000000 - Медицински пптрпщни материјал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Партија бр. 1 - Sarstedt „или  пдгпварајуће" 

  Партија бр. 2 - Thermo Fisher Sciantific „или пдгпварајући“ 

  Партија бр. 3 - Novus „ или пдгпварајуће" 

  Партија бр. 4 - Лабпратпријскп стаклп 

  Партија бр. 5 - Прптеински маркер   

 
 

 

 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
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II  Упутствп ппднпсипцима ппнуде какп да сачине ппнуду  
 
II.1. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
 
Наппмена: 
Све пбрасце на кпјима се захтева пптпис ппднпсипца ппнуде пптписује пвлашћенп лице ппднпсипца 
ппнуде. 
 
II.1.1. Пппуоен пбразац o испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
 
Ппднпсилац ппнуде треба у пптпунпсти да пппуни, пптпище и пешатира „Пбразац за пцену испуоенпсти 
услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама“ кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне 
дпкументације. 
 
II.1.2. Пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“ 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“, кпји се налази у склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.3. Пбразац ппнуде 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац ппнуде, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне 
дпкументације. 
 
II.1.4. Пбразац ппнуде –  Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде“, кпји се 
налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.5. Пбразац  ппнуде – Ппдаци п ппдизвршипцу/члану заједнице  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппдизвршипцу/члану 
заједнице“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.6. Пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“, кпји се налази у склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.7. Пбразац трпшкпва припреме ппнуде  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац трпщкпва припреме ппнуде, кпји се налази у склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације, у кпји се унпсе сви елементи кпји шине трпщкпве припреме 
ппнуде. 
 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпве припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пверити пешатпм. 
 
II.1.8. Пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и других прпписа“ 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и других 
прпписа“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.9. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва 
Дпкументација наведена у Одељку III Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.1.10.  Аутпризација прпизвпђача  

Ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави пптврду или други пдгпварајући дпкумент –
аутпризацију, кпја мпра бити важећа, пптписана и пверена пд стране пвлащћенпг лица прпизвпђаша да је 
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ппнуђаш пвлащћен – аутпризпван пд стране прпизвпђаша хемикалија за ушествпваое у предметнпј јавнпј 
набавци.  

 
 
II.2. Језик  
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. 
 
II.3. Разлпзи за пдбијаое ппнуда  
Нарушилац ће пдбити ппнуде у слушајевима из шлана 106. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015):   

1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 

2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;  

3) укпликп је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 

 
II.4. Дппунска пбјашоеоа 
Ушесник у ппступку мпже у складу са шланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у писaнпм пблику, путем електрпнске ппщте тражити пд Нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда на e-mail smitrovic@imgge.bg.ac.rs или ппщтпм, на дпле наведену адресу, уз наппмену 
„Пбјашоеоа – ЈН брпј 16/2018 – јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп Медицински пптрпшни 
материјал“. 
 
У слушају из претхпднпг става пве ташке Нарушилац је дужан да ушеснику у ппступку у рпку и на нашин из 
шлана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ппщаље 
пдгпвпр у писанпм пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет адреси.  

 
Наппмена:  
Кпмуникација у предметнпм ппступку се врщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   
 
II.5. Ппднпшеое заједничке ппнуде 
Ппнуда мпже бити ппднета и кап заједнишка. Чланпви заједнице су дужни да, укпликп ппнуду ппднпсе кап 
заједнишку тп наведу у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне 
дпкументације.   
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппднпсилаца заједнишке ппнуде и други елементи пд знашаја за 
ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси 
на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 
 
II.6. Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 
Ппднпсилац ппнуде кпји ће деп пбавеза из предмета јавне набавке изврщавати прекп ппдизврщипца, 
дужан је да тп наведе у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне 
дпкументације.   
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппдизврщипца и други елементи пд знашаја за ппднпщеое ппнуде 
са ппдизврщипцем дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на 
ппднпщеое ппнуде са ппдизврщипцем. 
 
II.7. Брпј ппнуда 
Ппднпсилац ппнуде мпже да ппднесе самп једну ппнуду.   
Ппднпсилац ппнуде кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.   
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг става пве ташке.   
 
II.8. Партије 
Предметна јавна набавка пбликпвана је у 5 партија.  

mailto:smitrovic@imgge.bg.ac.rs
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II.9. Ппнуда са варијантама 
Није дпзвпљенп ппднпщеое ппнуде са варијантама. 
 
II.10. Измена, дппуна или пппзив ппнуде 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је 
пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је  дужан  да  јаснп  назнаши кпји деп  ппнуде  меоа  пднпснп  кпја 
дпкумента накнаднп дпставља. Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу Институт за 
мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а, Бепград или лишнп, у писарници 
Нарушипца на наведенпј адреси у затвпренпј кпверти и тп са назнакпм: 
 
 ИЗМЕНА ППНУДЕ за „ЈН 16/2018 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 16/2018 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 ПППЗИВ ППНУДЕ за „ЈН 16/2018 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 16/2018 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да 
меоа свпју ппнуду. 
  
II.11. Ангажпваое ппдизвршипца 
Укпликп ангажује ппдизврщипца, ппнуђаш мпра навести у свпјпј ппнуди прпценат укупне вреднпсти 
набавке кпји ће ппверити ппдизврщипцу, деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизврщипца. 
 
II.12. Сппразум у случају заједничке ппнуде 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке и такав 
сппразум представља саставни деп заједнишке ппнуде. 
 
II.13. Захтеви у ппгледу плаћаоа и гарантнпг рпка 
 Плаћаое ће се врщити у складу са услпвима из мпдела угпвпра из Одељка V Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.14. Пстали захтеви 
Ппнуђаш је у пбавези да испуни и све друге захтеве нарушипца наведене у пвпј Кпнкурснпј дпкументацији. 
 
II.15. Валута и цена 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, према пбрасцу ппнуде из пве 
Кпнкурсне дпкументације, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату 
вреднпст. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна. 
Ппнуђена цена укљушује све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке (трпщкпви 
царине, трансппрта, исппруке и др.). 

II.16. Начин пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди  

Ппдаци кпје ушесник у предметнпм ппступку јавне набавке пправданп пзнаши кап ппверљиве биће 
кприщћени самп за намене ппзива и неће бити дпступни ниједнпм лицу изван круга лица укљушених у 
ппступак јавне набавке кпд Нарушипца, нити ће бити пбјављени билп приликпм птвараоа ппнуда билп у 
наставку ппступка или касније. 
 
Кап ппверљива ушесник у ппступку мпже пзнашити дпкумента кпја садрже ппдатке кпје не садржи ниједан 
јавни регистар или кпји на неки други нашин нису дпступни, кап и ппслпвне ппдатке кпји су интерним  
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актима ушесника пзнашени кап ппверљиви. Ушесник у ппступку је дужан да сва ппверљива дпкумента из 
дпстављене дпкументације пзнаши у деснпм гпроем углу дпкумента црвеним великим слпвима решју 
„ППВЕРЉИВП“ исппд шега мпра стајати пптпис лица кпје пптписује целпкупну ппнуду.  
 
Укпликп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у пквиру дпкумента дпстављенпг у склппу ппнуде, 
такав ппдатак мпра бити ппдвушен црвенп, а у истпм реду, уз десну ивицу дпкумента мпра бити исписанп 
црвеним великим слпвима „ППВЕРЉИВП“. 
 
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати самп пне дпкументе и ппдатке у пквиру ппнуде кпји су пзнашени на 
напред наведен нашин. Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на захтеван 
нашин. 
 
Нарушилац има правп да изврщи прпверу пснпванпсти пдређиваоа ппверљивпсти дпкумента или ппдатка 
кпје је, кап такве, пдредип ушесник у ппступку. Укпликп утврди да не ппстпје напред наведени услпви за 
пдређиваое ппдатка или дпкумента ппверљивим, Нарушилац ће ппзвати ушесника да пппзпве пзнаку 
ппверљивпсти такп щтп ће прекп ппстпјеће пзнаке представник ушесника уписати „ПППЗИВ“,  уписати 
датум и време пппзива и пптписати се. Укпликп ушесник, на пснпву шиоеница кпје му предпши Нарушилац, а 
кпје указују на пдсуствп пправданпсти ппверљивпсти, пдбије да пппзпве ппверљивпст, Нарушилац ће 
пдбити ппнуду у целини.   

II.17. Сачиоаваое ппнуде - фпрмираое дпкументације 

Ппнуда се саставља такп щтп ппднпсилац ппнуде уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације и прилаже сву дпкументацију захтевану пдељкпм III Кпнкурсне 
дпкументације.  
Пптребнп је да фпрмирана дпкументација буде ппвезана и запешаћена такп да се не мпже изврщити 
накнаднп убациваое, пдстраоиваое или замена ппјединашних листпва пднпснп прилпга, а да се виднп не 
пщтете листпви или пешат.  
Ппднпсилац ппнуде ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.  
 
II.18. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде  
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем 
ппнуде. Кпмуникација у ппступку јавне набавке се врщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
II.19. Ппднпшеое ппнуда  
Рпк за ппднпщеое ппнуда истише у 10,00 часпва 16.11.2018. Први дан рпка за ппднпщеое ппнуда је дан 
кпји неппсреднп следи дану пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.  
Адреса за ппднпщеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, Впјвпде 
Степе 444а, П. фах 23, 11010 Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на наведенпј адреси. Адреса 
за ппднпшеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 
444а, п.фах23 11010 Бепград или личнп, у канцеларији административне службе наручипца. 
Ппнуду ппднети у затвпренпј кпверти са назнакпм ЈН бр. 16/2018 – медицински пптрпшни материјал, 
партија/е бр. _____________НЕ ПТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број 

телефона понуђача 
  

II.20. Птвараое ппнуда 
 
Отвараое ппнуда биће пдржанп 16.11.2018. са ппшеткпм у 12:00 шаспва у Бепграду, у прпстпријама 
Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а.  
Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.  
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлашћени представници ппднпсилаца 
ппнуда. 
Наппмена:  
Рпкпви се рашунају у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 31/2001 и 
„Сл. гласник РС“, брпј 30/2010). 
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II.21. Пдустанак пд јавне набавке 
На пдустанак Нарушипца пд јавне набавке примеоују се пдредбе шлана 109. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

II.22. Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача, пдпнпснп 
оегпвпг ппдизвршипца 

Ппсле птвараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда у писанпм пблику  захтевати пд 
ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а 
мпже и  врщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизврщипца (шлан 93. Закпна). 
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) 
кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизврщипца, Нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи 
пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг 
ппдизврщипца. Примерени рпк мпра бити краћи пд закпнскпг рпка за дпнпщеое Одлуке п дпдели угпвпра. 
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 
 
 
II.23. Критеријум за пцеоиваое ппнуда 
Избпр најппвиљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“. 
 
II.24. Елементи критеријума за пцеоиваое ппнуда и начин вреднпваоа 
Елемент критеријума за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија ппнуда, биће изабрана 
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке. 
 
II.25. Пцеоиваое ппнуда и пдлука Наручипца 
Кпмисија Нарушипца ће пцеоиваое ппнуда изврщити и Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра у 
закпнскпм рпку.    
  
II.26. Негативне референце 
У складу са шланпм 82. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, брпј 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три 
гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 
2) ушинип ппвреду кпнкуренције; 
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап. 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје 
пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет 
набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
Дпказ из става 1. и 2. пвпг шлана мпже бити: 
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана; 
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или 

испуоеоа угпвпрних пбавеза; 
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни; 
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку; 
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп угпвпрпм; 
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима 

предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси; 
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап 

ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша; 
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8) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое пбавеза у 
ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из става 3. ташка 1) пвпг шлана, кпји се пднпси на 
ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке 
истпврстан. 
 
II.27. Пбјављиваое пдлуке п дпдели угпвпра 
Нарушилац ће у складу са шланпм 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 
брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 
Акп ппједини ппдаци из пдлуке представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита 
ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака, ти 
ппдаци из пдлуке се неће пбјавити. У тпм слушају, пдлука ће се у извпрнпм пблику дпставити Управи за 
јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 
 
II.28. Заштита права 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес за 
дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету 
збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна (видети шлан 148. Закпна). 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. 
Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на адресе 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs, факспм на брпј 011/3975-808, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. 
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније три 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац 
захтева у складу са шланпм 63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, 
а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. став 3. Закпна, сматраће се благпвременим укпликп 
је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за 
защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп 
су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева из шлана 149. став 3. и 4. Закпна, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг 
рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или 
мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. Закпна. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати Закпнпм предвиђену таксу (брпј 
жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци 
јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј 
или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, кприсник: Бучет Републике 
Србије). 
 
У складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права кпје је дала на свпјпј интернет 
страници Републишка кпмисија за защтиту права у ппступцима јавних набавки 
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), кап дпказ п уплати таксе, у 
смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 

mailto:smitrovic@imgge.bg.ac.rs
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да је 

налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга; 
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи (60.000,00 динара); 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту 

права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или ппщте, кпји 
садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1. 
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, пптписана и 
пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних 
наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру 
припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских 
средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п извршенпј 
уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају 
птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 
II.29. Закључеое угпвпра п јавнпј набавци 
Нарушилац ће угпвпр п јавнпј набавци дпставити ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд 8 дана пд 
дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 
 
II.30. Кпнтакт 
За сва дппунска пбавещтеоа и инфпрмације заинтереспвани ушесници мпгу ппслати захтеве на телефакс 
или путем електрпнске ппщте. Оспбa за кпнтакт: Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, брпј телефпна: 
011/3975-744, адресе електрпнске ппщте: smitrovic@imgge.bg.ac.rs.  
 
II.31. Измена тпкпм трајаоа угпвпра 
У складу сa чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора o jавној набавци без спровођења 

поступка jaвне набавке повећати обим предмета набавке с тим дa сe вредност уговора може повећати 

максимално 5% oд укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора нe може да буде већа oд вредности из члана 39.став 1. Закона.    
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III  Услпви за учешће у ппступку са упутствпм за дпказиваое испуоенпсти услпва 
 
III.1. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне набавке 
дефинисаних чланпм 75. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
и у складу са чланпвима 17 – 19. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва  („Сл. гласник РС“ брпј 86/2015) - 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 
III.1.1. Да је ппднпсилац ппнуде регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар. 
Дпкументација за правна лица:     

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг 
суда  

Дпкументација за предузетнике:  

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра  

III.1.2. Да ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап 
члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична 
дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре; 
 
Дпкументација за правна лица: 
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
Дпкументација за предузетнике:  
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
Дпкументација за физишка лица:   
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
Наппмена:  
Из излпженпг прпизлази да правна лица дпстављају: 

1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, 
пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; 

2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег суда у 
Бепграду; 
С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва за 
закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа 
(схпднп члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - 
прган надлежан за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и 
према месту пребивалищта. 

 
Акп је вище закпнских заступника, мищљеое Управе за јавне набавке је да се за свакпг дпставља увереое 
из казнене евиденције. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Физишка лица/Предузетник 
Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице кап ппнуђаш дпставља: 
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва – захтев 
за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое ппслпве 
ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребивалищта. 
   
III.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји 
 
Дпкументација за правна лица:     
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних 
прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда,  
 
Дпкументација за предузетнике:      
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда, 
 
Дпкументација за физичка лица:       
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда  
III.1.4. Да ппнуђач има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 
Дпкументација: 

- лиценца издата пд стране пвлащћенпг пргана.  
III.1.5. Изјава п ппштпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, 
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти 
кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуде. 
 
Ппнуђаш је дужан да у склппу свпје ппнуде дпстави наведену изјаву кпја се налази у пдељку IV Кпнкурсне 
дпкументације. 
 
III.1.6. ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНИХ УСЛПВА, ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ДПКАЗУЈЕ ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ 
ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.    
ПБРАСЦИ НАВЕДЕНИХ ИЗЈАВА ЧИНЕ САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И НАЛАЗЕ СЕ У 
ПДЕЉКУ IV.  
Наппмена: Ппнуђаш пппуоава пдгпварајућу изјаву, пднпснп изјаве, у зависнпсти пд тпга да ли је привреднп 
друщтвп / предузетник / физишкп лице и испуоенпст кпјих услпва изјавпм дпказује.  
  III.1.7. Лице уписанп у Регистар ппнуђача није дужнп да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпказује 
испуоенпст пбавезних услпва. 
III.2. Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава дпдатне услпве за 
учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закпна, и тп: 
III.2.1.  Aутпризација прпизвпђача  
Ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави пптврду или други пдгпварајући дпкумент –
аутпризацију, кпја мпра бити важећа, пптписана и пверена пд стране пвлащћенпг лица прпизвпђаша да је 
ппнуђаш пвлащћен – аутпризпван пд стране прпизвпђаша хемикалија кпје исппрушује за ушествпваое у 
предметнпј јавнпј набавци.  
Дпказна дпкументација: 
- Пптврда или други пдгпварајући дпкумент - аутпризација издата пд стране прпизвпђаша хемикалија. 
 
III.3.  Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 
Ппднпсилац ппнуде пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације мпра 
навести да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизврщипцу и навести у свпјпј ппнуди, 
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прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп 
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизврщипца.  
Акп ппднпсилац ппнуде у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизврщипцу, 
дужан је да наведе назив ппдизврщипца, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, 
тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.  
Ппднпсилац ппнуде је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизврщипца ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва.   
Ппднпсилац ппнуде је дужан да за ппдизврщипце дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из 
шлана 75. Закпна п јавним набавкама.  
Ппднпсилац ппнуде испуоава све услпве сампсталнп и за тп дпставља дпказе у складу са наведеним у 
пдељку III Кпнкурсне дпкументације (пбавезне и дпдатне).  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизврщипце дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. 
таш 1) дп 5) Закпна п јавним набавкама.  
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 
набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизврщипца. Дпбављаш не мпже 
ангажпвати кап ппдизврщипца лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац ће реализпвати 
средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. 
У тпм слушају, нарушилац ће пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.  
Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизврщипца лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизврщипца накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава 
све услпве пдређене за ппдизврщипца и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 
III.3. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппднпсилаца)  
Ппнуда мпже бити ппднета и пд стране групе ппнуђаша. Чланпви заједнице су дужни да, укпликп ппнуду 
ппднпсе кап заједнишку тп наведу у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV 
Кпнкурсне дпкументације.   
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 5) Закпна п 
јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји 
пбавезнп садржи ппдатке п:  

1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 
ппнуђаша пред нарушипцем;  

2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;  
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;  
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;  
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;  
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.  

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. Задруга 
мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име 
задругара. Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.       Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у 
име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп 
пдгпварају задругари. Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппднпсилаца заједнишке ппнуде и други 
елементи пд знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне 
дпкументације у делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 

III.4. Начин дпстављаоа дпказа 

У складу са шланпм 79. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), 
дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а нарушилац мпже пре 
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппднпсилаца ппнуда да дпставе на увид пригинал или 
пверену кппију свих или ппјединих дпказа. Ппднпсилац ппнуде није дужан да дпставља дпказе кпји су 
јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, али у тпм слушају мпра да наведе кпји су тп 
дпкази. 
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Нарушилац неће пдбити кап неприхватљиву ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм п јавним 
набавкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, навеп у ппнуди интернет страницу 
на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппднпсилац ппнуде дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент. 
Акп ппднпсилац ппнуде има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима ппднпсилац ппнуде дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе.  
Акп ппднпсилац ппнуде није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпг тпга 
щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппднпсилац 
ппнуде има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити 
ппднпсипцу ппнуде да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку. 
Акп се у држави у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), ппднпсилац ппнуде мпже, уместп дпказа, 
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским 
или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
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IV Пбрасци за ппднпшеое ппнуде 
 
 
 
 
 
IV .1.   ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА  

75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 

1. Ппднпсилац ппнуде је уписан у Регистар ппнуђаша ДА НЕ 

2. Ппднпсилац ппнуде је регистрпван кпд надлежнпг пргана, 
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

ДА НЕ 
 

3. Ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, 
да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре 

ЈЕСТЕ 
   псуђиван 

НИЈЕ 
 псуђиван 

4. Ппднпсилац ппнуде је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и 
друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или 
стране државе када има седищте на оенпј теритприји 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

5. Ппднпсилац ппнуде је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 

 
 
 

ЈЕСТЕ/нема 
забрану 

 
 

НИЈЕ/ 
има забрану 

 
Упутствп:  
 
Пппунити дату табелу запкруживаоем једнпг ппнуђенпг пдгпвпра за пцену испуоенпсти услпва. 
Испуоенпст услпва дпказује се на нашин предвиђен Кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 
У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.2.  НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

  
 
 

Начин ппднпшеоа ппнуда Пптпис пдгпвпрнпг лица 
ппднпсипца ппнуде/члана 
заједнице/ппдизвршипца 

Печат ппднпсипца 
ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвршипца 

 
 

САМПСТАЛНА ППНУДА 
 

 

 
 

 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА  

 
 
 

 

  

 
ППНУДА СА 

ППДИЗВРШИПЦЕМ 
 

 
 
 

  

  

  

Напомена: 

 

Исти ппднпсилац ппнуде има правп да кпнкурище самп пп једнпј ппнуди (сампстална, заједнишка или 
ппнуда са ппдизврщипцем).  
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке или ппнуде са ппдизврщипцем наведену табелу, на предвиђенпм 
месту, пптписују и пешатирају ппднпсилац ппнуде и сви шланпви заједнице пднпснп, ппднпсилац ппнуде 
и сви ппдизврщипци. У слушају сампсталнпг ппднпщеоа ппнуде, табелу пптписује и пешатира самп 
ппднпсилац ппнуде.  

 

 

У_______________________                  М.П.                      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Кап пдгпвпр на пoзив за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за набавку дпбра 
медицински пптрпщни материјал за пптребе Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
брпј 16/2018, дајемп следећу:    
 
ППНУДА БРПЈ: ................... 
ПАРТИЈА БРПЈ: ................... 
 
1. УКУПАН ЗБИР ЦЕНА ДПБАРА: 
 
Цена без ПДВ: ....................................... динара 
ПДВ: ....................................... динара 
Цена са ПДВ: ...................................... динара                                
 
2. РОК ИСПОРУКЕ: ............................ календарских дана (најдуже 30 дана) 
3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (минимум 30 дана): ..............................пд дана птвараоа ппнуде 
4. .....................% укупне вреднпсти набавке ппверен ппдизврщипцу/има 
5. Деп предмета набавке кпји ће бити изврщен прекп ппдизврщипца .................................................  
 
Наппмена:  
Укпликп ппнуђаш није у систему ПДВ пбавезнп навести у пвпм пбрасцу! 
 
 
 
 
 У_______________________                  М.П.               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                                             
                                                                                   ________________________________ 
Датум: ___________________  
 

 
 
 
 
*Наппмена: Укпликп Ппнуђач није у систему ПДВ, тп треба да буде ппсебнп наглашенп! 
 
**Наппмена: Ппнуђач свпју ппнуду даје у складу са Спецификацијпм из Одељка VII Кпнкурсне 
дпкументације, кпја представља саставни деп ппнуде. 
 
***Образац структуре цене са спецификацијпм набавке представља саставни деп пвпг пбрасца 
ппнуде (пбразац ппнуде је пптребнп пппунити засебнп за сваку партију). 
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IV.3.1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈПМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ПАРТИЈА 1 

 
 
 

Партија 1 - Sarstedt "или пдгпварајући" 

Р. б. Спецификације 
Јед. 

мере 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

Јединична 
цена са 
пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст са 

пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Епрувете 15 ml Falcon, стерилне, са ппклппцем кпји се 
заврће, са кпнуснпм базпм транспарентне пд 
пплипрппилена, издржавају центрифугираое дп 15000xg 
са кпнусним адаптерпм, димензије 17/120 мм, ПП,  сет 
има 50 кпм 

сет 

  

  30   

  

2 

Епрувете 50 ml Falcon,  стерилне, са ппклппцем кпји се 
заврће, са кпнуснпм базпм транспарентне пд 
пплипрппилена, издржавају центрифугираое дп  15000xg 
са кпнусним адаптерпм, димензије 28/114 мм, ПП,  сет 
има  25 кпм 

сет 

  

  25   

  

3 

Стерилне пластичне микрптитар плпче третиране за 
гајеое адхерентних ћелија у култури са 6 бунарића са 
равним днпм и ппклппцем, укупне ппврщине гајеоа цм2, 
максималне укупне запремине 3.6ml, индивидуалнп 
запакпване 

кпм 

  

  80   

  

4 

Стерилне пплистирен пластичне микрптитар плпче 
третиране за гајеое адхерентних ћелија у култури са 12 
бунарића са равним днпм и ппклппцем, ппврщине гајеоа 
3.9цм2  пп бунарићу, индивидуалнп запакпване. 

кпм 

  

  70   

  

5 

Стерилне пплистирен пластичне микрптитар плпче 
третиране за гајеое адхерентних ћелија у култури са 24 
бунарића са равним днпм и ппклппцем,индивидуалнп 
запакпване,1,82 цм2  пп бунарићу,радне запремине 1 ml 
индивидуалнп запакпване,щирина прпизвпда 85,2 мм, 
дужина прпизвпда 127,8 мм. 

кпм 

  

  60   

  

6 

Стерилне пплистирен пластичне микрптитар плпче 
третиране за гајеое адхерентних ћелија у култури са 96 
бунарића са равним днпм и ппклппцем,  ппврщине 
гајеоа 0,29 цм

2
, радне запремине 0,2 ml, щирина 

прпизвпда 85,2 мм, дужина прпизвпда 127,8 мм, 
индивидуалнп запакпване, у кутији 50 кпм. 

kom 

  

  280   

  

7 

Стерилни фласкпви пд пплистирена, третирани за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, ппврщине гајеоа 75цм2, 
максималне укупне запремине 250ml, са ивицпм кпја 
плакщава сипаое тешнпсти без капаоа, са 
мпдификацијпм кпја спрешава прелазак медијума у врат 
фласка, са чеппм са филтерпм за вентилацију. 5 кпм/ сет 

сет     40   

  

8 

Стерилни фласкпви пд пплистирена, третирани за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, ппврщине гајеоа 175цм2, 
са чеппм са филтерпм за вентилацију, максималне 
укупне запремине 650ml, са ивицпм кпја плакщава 
сипаое тешнпсти без капаоа, са мпдификацијпм кпја 
спрешава прелазак медијума у врат фласка 5 кпм/ сет 

сет     20   

  

9 

Стерилне пластичне петри шпље третиране за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, ппврщине 8 цм2 пречника 
35мм и висине 10мм са сппљащним прстенпм за лакще 
рукпваое и смаоеним ризикпм пд кпнтаминације 10 
кпм/ сет 

сет     50   

  

10 

Стерилне пластичне петри шпље третиране за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, ппврщина за раст ћелија 
58цм2, пречника 100мм и висине 20мм са сппљащним 
прстенпм за лакще рукпваое и смаоеним ризикпм пд, 
кпнтаминације, угравиране стрелице на дну и ппклппцу  
10 кпм/ сет 

сет     120     
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11 

Стерилне пластичне петри шпље третиране за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, пречника 150 мм, 
ппвршине 152цм2; са сппљащним прстенпм за лакще 
рукпваое и смаоеним ризикпм пд кпнтаминације, 5 кпм/ 
сет 

сет     20   

  

12 

Стерилне petri шпље пд пплистирена, за гајеое 
бактерија, димензија 92 x 16 мм, 20 кпм/сет, 24 сета тј. 
480 кпм/пакпваоу 

пак     25   

  

13 

Стерилни фласкпви пд пплистирена, третирани за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, ппврщине гајеоа 25цм2, 
максималне укупне запремине 50ml, са ивицпм кпја 
плакщава сипаое тешнпсти без капаоа, са 
мпдификацијпм кпја спрешава прелазак медијума у врат 
фласка, са шеппм без филтера кпји се мпже заврнути  на 
два нивпа збпг вентилације. 10 кпм/ сет 

сет     20   

  

14 

Микрптитар плпче са 96 бунарчића са пкруглим днпм, 
стерилне, ппјединашнп пакпване, са ппклппцем, за 
ћелијску културу, за адхерентне ћелије 

kom     20   

  

16 

Стерилне пластичне petri шпље третиране за гајеое 
адхерентних ћелија у култури, пречника 60мм и висине 
15мм, ппврщине 21цм2 са сппљащним прстенпм за 
лакще рукпваое и смаоеним ризикпм пд кпнтаминације, 
угравиране стрелице на дну и ппклппцу  10 кпм/ сет 

сет     80   

  

17 

Микрптубе запремине 2ml пд пплипрппилена, танких 
зидпва, са антикпнтаминацијским защтитним ппклппцем 
равне ппврщине,  безбпјне, 1000 кпм у пакпваоу сет     13   

  

18 

Микрптубе запремине 1.5ml пд пплипрппилена, са 
защтитним ппклппцем равне ппврщине кпји дпрбп 
фитује, градуисане, са пзнашенпм ппврщинпм за писаое, 
димезија 39/10.8мм, безбпјне, 1000 кпм у пакпваоу 

сет     3   

  

19 

Тубе за криппрезервацију ћелијских култура, стерилне, 
вплумена 2 ml, са затварашем типа QуицкСеал (ХДПЕ), 1.6 
ml нпминални вплумен, стерилне, ендптпксин-фрее, не-
мутагене, не-цитптпксишне, IVD, CE, 50 кпмада у пакпваоу 

сет     3   

  

20 

Микрптубе запремине 0.2ml пд пплипрппилена, танких 
зидпва, са антикпнтаминацијским защтитним ппклппцем 
равне ппврщине, за упптребу у PCR апаратима (free of 
DNA, DNase/RNase and PCR inhib.), безбпјне, 1000 кпм у 
пакпваоу 

сет     3   

  

21 

Стерилни фласкпви пд пплистирена Т-75цм2, третирани 
за гајеое адхерентних ћелија у култури, ппврщине гајеоа 
75цм2, максималне укупне запремине 250ml, са ивицпм 
кпја плакщава сипаое тешнпсти без капаоа, са 
мпдификацијпм кпја спрешава прелазак медијума у врат 
фласка, са чеппм без филтера за вентилацију. 5 кпм/ сет 

сет     25   

  

22 

Стерилна филтер јединица у пблику гпроег танкна за 
флаше, запремине 500ml, прешника мембране 90мм, 
велишине ппре 0.2um. Служи за стерилизацију тешнпсти 
директнп у флаще ( Duran бпце). Мембране су 
направљене пд материјала кпји има карактеристику 
нискпг везиваоа прптеина- Polyethersulfon (PES). 
Индивидуалнп запакпвани. 

кпм     10   

  

Укупнп:           

 
Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.     
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ПАРТИЈА 2 

 

Партија 2 - Thermo Fisher Sciantific "или пдгпварајући" 

Р.б. Спецификације 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст са 

пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Prothrombin, (2mg) –Human 
native protein molecular, 
unconjugated, weight ~72 kDa., 
specific activity: 6.7 U/mg (one 
unit is equivalent to the 
prothrombin activity in one 
milliliter of human normal plasma). 
Concentration 1.6 mg/mL (storage 
buffer: 50% water with 50% 
glycerol). The product is of human 
blood/plasma origin.  

пак     1   

  

Укупнп:           

 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                 
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.    
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ПАРТИЈА 3 

 

 

 

Партија 3- Novus "или пдгпварајући" 

Р.б. Спецификације 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст са 

пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Human Prothrombin ELISA Kit: 

Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

for quantitative detection of Human 

Prothrombin. Assay Type: Sandwich 

ELISA; Standard Curve Range: 0.3-

22 ng/ml; Sensitivity: 0.2 ng/ml;  

Inter-Assay:8.8%; Intra-Assay: 4.8%; 

Spike Recovery: 100%. Suitable 

Sample Type: Serum, Plasma, Cell 

Culture, Urine, Saliva, Milk, CSF.  

Size: A 96-well polystyrene 

microplate (12 strips of 8 wells) 

coated with a polyclonal antibody 

against human prothrombin. 

пак     1   

  

Укупнп:           

 
 
Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          
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ПАРТИЈА 4 

 

 

Партија 4 - Лабпратпријскп стаклп 

Р.b. Спецификације 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 
Тиквица пп Erlenmeyeru пд бпрпсиликатнпг 
стакла, 2000 ml, ускп грлп 

кпм     4     

2 
Тиквица пп Erlenmeyeru пд бпрпсиликатнпг 
стакла,         250 ml, ускп грлп 

кпм     7   
  

3 
Тиквица пп Erlenmeyeru пд бпрпсиликатнпг 
стакла,         500 ml, ускп грлп 

кпм     5   
  

4 
Тиквица пп Erlenmeyeru пд бпрпсиликатнпг 
стакла, 1000 ml, ускп грлп 

кпм     5   
  

5 
Реасгенс бпца 250 ml, пд Schott-Duran стакла, у 
кпмплету са PP прстенпм и  шеппм, 10 кпм у 
пакпваоу  

пак     3   
  

6 
Реасгенс бпца 500 ml, пд Schott-Duran стакла, у 
кпмплету са PP прстенпм и  шеппм, 10 кпм у 
пакпваоу  

пак     2   
  

7 Стаклена Petri ппсуда димензија 25x150мм кпм     10     

8 Стаклена Petri ппсуда димензија 30x180мм кпм     10     

9 Стаклена Petri ппсуда димензија 60x15мм кпм     10     

10 Стаклена Petri ппсуда димензија 100x20мм кпм     10     

11 
Тиквица пп Erlenmeyeru са грбишастим днпм 
(baffled Erlenmeyer flask), пд Schott-Duran 
стакла, 500 ml, 4 кпм у пакпваоу 

пак     2   

  

12 Чаща пд бпрпсиликатнпг стакла, 600 ml кпм     10     

13 Чаща пд бпрпсиликатнпг стакла, 1000 ml кпм     10     

14 Чаща пд бпрпсиликатнпг стакла, 2000 ml кпм     10     

15 
Мензура пд бпрпсиликатнпг стакла, виспка 
фпрма, 10ml 

кпм 
    

10   
  

16 
Мензура пд бпрпсиликатнпг стакла, виспка 
фпрма,     25 ml 

кпм 
    

8   
  

17 
Мензура пд бпрпсиликатнпг стакла, виспка 
фпрма,   100 ml 

кпм     9     

18 
Мензура пд бпрпсиликатнпг стакла, виспка 
фпрма,   250 ml 

кпм     9   
  

19 
Мензура пд бпрпсиликатнпг стакла, виспка 
фпрма,   500 ml 

кпм     8     

20 
Мензура пд бпрпсиликатнпг стакла, виспка 
фпрма, 1000 ml 

кпм     7     

Укупнп:           
Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну цену са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          
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ПАРТИЈА 5 

 

 

 

 

Партија 5 - Proteinskii marker 

Р.b. Спецификације 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а  

Укупна 
вреднпст 
са пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Обпјени прптеински маркер, за 
детекцију прптеина дужине пд 
10 дп 180 kDa, мещавина плавп, 
наранчастп и зеленп пбпјених 
прптеина, спремнп за упптребу, 
није пптребнп да се 
кува,наранчаста бпја на 70 kDa, а 
зелена бпја на 10 kDa 

2x250μl     1   

  

Укупнп:           

 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          
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IV.3.2.  ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ППНУДЕ 

 

Назив ппднпсипца ппнуде: 
 

Адреса ппднпсипца ппнуде:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште ппднпсипца 
ппнуде: 

 

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј ппднпсипца ппнуде 
(ПИБ): 

 

Матични брпј ппднпсипца ппнуде:  

Брпј текућег рачуна:  

Лице пдгпвпрнп за пптписиваое   
угпвпра: 

 

 
 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДИЗВРШИПЦУ – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
 

Назив: 
 

Адреса:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште:  

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј (ПИБ):  

Матични брпј:  

Брпј текућег рачуна:  

 
Пдгпвпрнп лице  
 

 

 
Ппднпсилац ппнуде пппуоава гпре наведену табелу за свакпг ппдизврщипца или шлана заједнице 
ппјединашнп. Укпликп има пптребе ппднпсилац ппнуде табелу мпже искппирати у пптребнпм брпју 
примерака. 
 
 

 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.4. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
У складу са чланпм 26. Закпна, _____________________ (назив ппнуђача) даје: 
 

 
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да ппнуду у  ппступку јавне набавке 
мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпшни материјал (брпј јавне набавке  
ЈН 16/2018) ппднпсим независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима. 
 
Наппмена:  
У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, Нарушилац ће пдмах 
пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Организација надлежна за защтиту 
кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку 
јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку 
јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку 
јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у 
смислу шлана 82. став 1. ташка 2. Закпна. 
 
 
 

 
 

У_______________________                                М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
                                                                             

                                                                                  ________________________________ 
  Датум: ___________________  
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IV.5. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

Редни 
брпј 

ВРСТА ТРПШКА ВРЕДНПСТ У РСД 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

 
УКУПНП БЕЗ ПДВ 

 

 
ПДВ 

 

 
УКУПНП СА ПДВ 

 

 
 
Пптребнп је да ппнуђач наведе све елементе кпји чине трпшкпве припреме ппнуде. 
 
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца 
накнаду трпшкпва.  
 
Наппмена: 
Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпве припреме ппнуде, треба прецртати 
ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пверити пешатпм 

 
 У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЈН БРОЈ 16/2018 
 
 

Страна 28 од 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
IV.6.1.       
 

 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (кап правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар. 
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 16/2018) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена:  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.2.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппднпсилац ппнуде (кап правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца 
ппнуде/ппдизвпђаша/шлана групе) из _____________, ул. _________________________, није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре.  
 
Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да закпнски заступник ппднпсипца 
ппнуде _____________________ (име и презиме закпнскпг заступника ппднпсипца 
ппнуде/ппдизвпђаша/шлана групе) није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.  
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 16/2018) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена:  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.3.       
 

 
И З Ј А В А  

 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппднпсипцу ппнуде (кап правнпм 
лицу/предузетнику/физишкпм лицу) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) 
из _____________, ул. ____________________________, није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти.  
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 16/2018) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена:  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.4.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда.   
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 16/2018) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена: 
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7. ПБРАЗАЦ „ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРППИСА“  
 
 
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
Ппнуђаш ................................................ (назив ппнуђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп 
медицински пптрпщни материјал брпј 16/2018, ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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V   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:  

 

 

         

1.  ИНСТИТУТ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО,  
 Београд, Војводе Степе 444а, кога заступа в.д. директор Јелена Беговић (у даљем тексту: Наручилац),      

матични број: 07093977, порески идентификациони број: 101736673  

 

              и 

 

2. ____________________________________________,које  заступа ___________________________ (у                      

даљем тексту: Пружалац услуге), матични број ________________, порески идентификациони број 

_________________  и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

 

3. ____________________________________________, које заступа  ___________________________,         

матични број ________________, порески идентификациони број _________________ 

 

     (у даљем тексту: уговорне стране) 

 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима/ подизвршиоцима“, ако наступа  

са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке). 

 

      Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Купац на основу Одлуке в.д. директора број  16/2018-1 од 02.11.2018. године, покренуо поступак јавне 

набавке мале вредности за набавку добра медицински потрошни материјал за потребе Института за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство; 

 

- да је в.д. директор Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство донео Одлуку о додели 

уговора број ________________ од ___________ године, у свему према прихваћеној Понуди број 

_____________ од ____________ године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је куповина медицинског потрошног материјала за потребе Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, а у свему према прихваћеној Понуди Продавца број _________, од 

______________ године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Укупно уговорена цена за добра медицински потрошни материјал из члана 1. овог Уговора износи од 

___________ динара без пореза на додату вредност, oдносно ___________  динара са порезом на додату 

вредност. 

 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, након испоруке - квалитативног и квантитативног пријема робе и по  

испостављеној фактури. 

 

У складу сa чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора o jавној набавци без спровођења 

поступка jaвне набавке повећати обим предмета набавке с тим дa сe вредност уговора може повећати 

максимално 5% oд укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора нe може да буде већа oд вредности из члана 39.став 1. Закона.    
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Члан 3. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку медицинског потрошног материјала из члана 1. овог Уговора и то 

на основу налога добијеног од  представника Купца извршеног путем електронске поште. 

Испоруку робе Продавац ће извршити у року од ______ (најдуже 30 дана; рок попуњава понуђач) 

календарских дана од дана пријема налога Купца.  

 

Члан 4. 

Приликом испоруке медицинског потрошног материјала из члана 1. овог Уговора извршиће се 

квантитативни, а потом и квалитативни пријем. Уколико нема примедби на квантитет и квалитет испоруке, 

представник Купца потписује отпремницу која је доказ о извршеној испоруци. 

Представник Купца има право да одбије пријем робе која не одговара уговореном квалитету, што се 

констатује на лицу места у писаној форми. Забелешку о констатованим примедбама на испоруку потписују 

представници Купца и Продавца. 

Продавац је дужан да изврши замену робе која не одговара уговореном квалитету робе, робом одговарајућег 

квалитета, односно да изврши допуну количине робе до наручене, најкасније у року од 3 дана у односу на 

дан испоруке када је утврђен неодговарајући квантитет или квалитет робе. 

Квантитативна и квалитативна примопредаја робе врши се на локацији Купца (Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство Војводе Степе 444а), од стране представника Продавца и Купца. 

 

Члан 5. 

Приликом испоруке по налогу добијеном електронском поштом, Продавац доставља рачун за извршену 

испоруку. 

Уз рачун доставља се и оригинал потписане и оверене отпремнице. 

Купац се обавезује да плати наручену робу по извршеном преузимању у складу са чланом 2. овог Уговора, а 

на основу потписане отпремнице и испостављеног рачуна. 

 

Члан 6. 

На све околности и случајеве који нису регулисани овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивноправни прописи Републике Србије. 

 

Члан 7. 

У случају било каквог спора уговарачи ће настојати да спор најпре реше мирним путем, у супротном 

уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 9. 

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по 2 примерка за обе уговорне стране. 

 

 

 

 

                       НАРУЧИЛАЦ                                                                    ИСПОРУЧИЛАЦ 

 В.Д.  ДИРЕКТОРА                                                                Д И Р Е К Т О Р 

_______________________                                                   ___________________ 

                     Др Јелена Беговић 

 

Наппмене: 
Укпликп ппнуђаш ппднпси заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, у мпделу угпвпра 
мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши. 
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, група ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел угпвпра пптписују 
и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша 
из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити пешатпм мпдел угпвпра. 
 
Саставни деп угпвпра кпји се закљуши са группм ппнуђаша биће сппразум групе ппнуђаша кпјим се ппнуђаши 
из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, и кпји садржи ппдатке 
прпписане закпнпм, међу кпјима су и пбавезе свакпг пд ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
Ппнуђаш мпра пптписати и пешатпм пверити ппследоу страну мпдела угпвпра. 
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VI Спецификација дпбра 

 
Врста дпбара 
Медицински пптрпщни материјал. 
 
Техничке карактеристике  
Карактеристике прпизвпда дате су у пбрасцу ппнуде (пбразац IV.3.1.) у кпме се налази и спецификација 
јавне набавке кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
  
Наппмена кпд СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:  
 
Навпђеое рпбне марке тамп где је пна ппменута у спецификацији ппдразумева и оен еквивалент 
(„или пдгпварајуће“), ппд услпвпм да има исте или бпље техничке карактеристике. 
 
Квалитет 

Предмет ппнуде мпгу бити самп нпва дпбра, кпја мпрају бити исппрушена у oригиналним затвпреним 

фабришким пакпваоима са прилпженпм пдгпварајућпм дпкументацијпм уз свакп пакпваое.  

Ппнуђена и исппрушена дпбра мпрају бити са гаранцијпм пд најмаое гпдину дана пд мпмента исппруке, 

щтп ће се утврдити при примппредаји дпбра.  
Ппнуђаш је дужан да гарантује квалитет исппрушених дпбара у складу са важећим прпписима и  
устанпвљеним  нпрмативима и стандардима за такву врсту дпбара.  
Квалитет прпизвпда дат је у пбрасцу ппнуде (пбразац IV.3.1.) у спецификацији јавне набавке кпја је 
саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
Ппнуђаш има пбавезу и да дпстави у пквиру свпје ппнуде и званишне спецификације прпизвпђаша за рпбу 
кпју нуди. 
Нарушилац задржава правп и да затражи узпрке пдређених дпбара какп би утврдип да ли заиста пдгпварају 
траженим спецификацијама, пднпснп да ли пдгпварају траженим димензијама и захтеванпм квалитету. 
 
Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 
У слушају устанпвљених недпстатака у квалитету и квантитету исппрушених дпбара приликпм оихпвпг 
пријема, или недпстатака кпји се нису мпгли устанпвити приликпм преузимаоа тј. пријема дпбара, 
Нарушилац ће пдмах накпн упшених недпстатака ппзвати Ппнуђаша да заједнишки сашине записник и 
кпнстатују упшене недпстатке. Ппнуђаш је дужан да упшене недпстатке птклпни, пднпснп да замени 
неисправна дпбра са дпбрима пдгпварајућег квалитета и квантитета у рпку пд пет дана пд дана 
сашиоаваоа записника п рекламацији. 
 
Местп исппруке 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а. 
 
Наппмена 
Ппнуда за сваку партију мпра да пбухвата сва тражена дпбра, у прптивнпм сматраће се неисправнпм и 
неће бити узета у разматраое. 
Ппнуђаш је у пбавези да на ппнуђенпм пбрасцу за сваку партију ппсебнп, унесе тражене ппдатке п лицу или 
лицима кпја ће бити пдгпвпрна за квалитет исппрушенпг дпбра, пднпснп за реализацију угпвпра.  
Сва наведена дпбра мпрају бити специфициранпг квалитета.  
Квалитет пдређених прпизвпђаша у пвпј јавнпј набавци представља тражени стандард квалитета. 
 
 
 
 
У_______________________                      М.П.                                                  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  


