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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 2/14 заведене под бројем  1054 од 04.02.2014. године и Решења о 

образовању комисије за  јавну набавку број 2/14 заведеног под бројем 1054/1 од 04.02.2014. године за 

спровођење поступка јавне набавке, припремљена је: 

 

Конкурсна документација 

за јавну набавку мале вредности добара – набавка канцеларијског материјала 

ЈН бр. 2/14 

 

 

 

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, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

 

4 

 

 

 

IV 

Техничка документација и планови, односно 

документација о кредитној способности наручиоца у 

случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 

8 

 

 

 

V 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

8 

 

 Образац 1- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 

75. и 76. Закона 

11 

 Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњености услова из 

чл. 75. и 76. Закона 

12 

 Образац 3 - Изјава понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди о испуњености услова из чл. 75. и 76. 

Закона 

13 

 Образац 4 – Споразум 14 

 Образац 5 – Изјава о поштовању свих важећих прописа 15 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 

VII Образац понуде 22 

VIII Образац изјаве о независној понуди 29 

IX Образац трошкова припреме понуде 30 

X Модел уговора 31 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: “Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“  

Адреса:11000 Београд,Франша д`Епереа 5 

Интернет страница: www.beograd194.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 2/14 су добра - набавка канцеларијског материјала 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Данијела Лекић – тел: + 381 11 3615 663     

Е - mail адреса:danijela.lekic@beograd194.rs  
 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 2/14 су добра - набавка канцеларијског материјала 
 

 

2. Ознака из опшет речника јавних набавки  

 30192000 канцеларијски материјал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beograd194.rs/
mailto:danijela.lekic@beograd194.rs
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара : набавка канцеларијског материјала 

број јавне набавке 2/14              

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.Б. АРТИКАЛ J.M. КОЛ. 

Еквивалент или 

оригинал 

(попунити само 

осенчена поља) 

1 BAT 1.5V LR03 AAA 

ALKALNA 

KOM 200  

2 BAT 1.5V LR6 AA ALKALNA KOM 300 

3 BAT LR14 ALKALNA KOM 40 

4 BAT 3V CR 2032 KOM 200 

5 BOJA ZA PEČATE PLAVA KOM 25 

6 CD KOVERAT BELI SA 

PROZOROM  1/1000 

PAK 2,5 

7 CD ULOZAK-KESICA KOM 6000 

8 CD-R 1/1 700MB 52X KOM 6000 

9 DATA MAPA A-3 320X430 KOM 2 

10 DELOVODNIK A-4 

SKRACENI S. 

KOM 1 

11 DELOVODNIK B-4 200 LISTA KOM 3 

12 DOSIJE PERSONALNI S. KOM 50 

13 FASC FU4 130 mic KOM 3000 

14 FASC HROMO KARTON 

280GR 23*32.5 BIGOVANA IZ 

JEDNOG DELA 

KOM 800 

15 FASC HROMO KARTON 

BOJA 

KOM 200 

16 FASC PVC MEHANIKA BOJA KOM 100 

17 FAX ROLNA 210x24m KOM 80 

18 FLOM 0.5 PLAVI, CRNI 

ROLER 

KOM 200 

19 FOLIJA "U" A4 PROVIDNA SA 

RUPAMA 80MIC 

KOM 2000 

20 GRAF OLOVKA HB+GUM KOM 50 

21 GUMICA ZA BRISANJE KOM 20 

22 HEFTALICA METALNA 24/6-8 

DELTA ILI EKVIVALENT 

KOM 5 

23 HEMIJSKA OLOVKA 

VIŠEKRATNA METALNI VRH  

KOM 200 

24 HEMIJSKA OLOVKA WINING KOM 400 
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ILI EKVIVALENT 

25 TONER ZA HP 1010; CANON 

LBP 2900 - Q2612A  

KOM 79  

26 TONER ZA HP CP1515 BLACK 

- CB540A 

KOM 5  

27 TONER ZA HP CP1515 CYAN - 

CB541A 

KOM 5  

28 TONER ZA HP CP1515 

MAGEN - CB543A  

KOM 5  

29 TONER ZA HP CP1515 

YELOW - CB542  

KOM 5  

30 TONER ZA HP 5L BLACK - 

C3906A 

KOM 5  

31 TONER ZA HP 8500A 1/4 - 

940XL FU  

KPL 5  

32 TONER ZA HP 1000 BLACK - 

301A  

KOM 6  

33 TONER ZA HP 1005/1006 

BLACK - CB435A 

KOM 40  

34 TONER ZA HP 1102 - CE285A KOM 20  

35 TONER ZA HP P1505/M1120 - 

CB436A  

KOM 24  

36 TONER ZA HP 

P1560/1566/1536 - CE278A  

KOM 6  

37 TONER ZA HP P2035/P2055 

BLACK - CE505A 

KOM 14  

38 TONER ZA HP D1460 BLACK 

- No. 21 C9351A 

KOM 5  

39 TONER ZA HP D1460 COLOR 

- No. 22 C9352A 

KOM 5  

40 TONER ZA MINOLTA 

MAGICOLOR - 1600W BLACK 

KOM 5  

41 TONER ZA KOPIR APARAT 

MINOLTA - TN 114 

KOM 5  

42 TONER ZA EPSON L200 

BLACK - T6641 

KOM 5  

43 TONER ZA EPSON L200 

CYAN - T6642 

KOM 5  

44 TONER ZA EPSON L200 

MAGEN - T6643 

KOM 5  

45 TONER ZA EPSON L200 

YELLOW - T6644 

KOM 5  

46 TONER ZA EPSON LQ 2190 - 

S015335 RIBBON 

KOM 5  

47 TONER ZA EPSON DFX 8500 - 

8766 S015055 RIBBON 

KOM 5  

48 TONER ZA SAMSUNG ML 

1675 - MLT D1042S 

KOM 5  

49 TONER ZA LEXMARK IJ No. 

100XL BL14N0820E 

KOM 5  

50 SVESKA A-4 # 100L TVRD 

POVEZ LINIJE 

KOM 10  

51 SVESKA A-4 # 100L TVRD 

POVEZ KARO 

KOM 30 

52 SVESKA A-4 # 200L TVRD KOM 20 
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POVEZ KARO 

53 SVESKA A-4 TVRD POVEZ 

VK 

KOM 5 

54 SVESKA A-5 # 100 L TVRD 

POVEZ 

KOM 5 

55 SVESKA B4 # 200L TVRD 

POVEZ 

KOM 5 

56 INTERNA DOSTAVNA 

KNJIGA 

KOM 2 

57 JASTUČE ZA PEČATE 

METALNO BR2 123*84 

KOM 5 

58 KANAP DEBLJI KLUBE 0.5KG KOM 2 

59 KANAP TANJI KLUBE 0.5KG KOM 3 

60 KLAMERICE ZA HEFTALICU 

24/6 

KOM 250  

61 KLAMERICE ZA HEFTALICU 

923/14 

KOM 10 

62 KNJIGA MESEČNIH ZARADA  KOM 20 

63 KNJIGA IZDATIH RACUNA 

A-4 SAV. 

KOM 1 

64 KOCKA PAPIR BELA 9*9cm KOM 30 

65 KOREKTOR 1/1 KOM 120 

66 KOV MALI BELI ILI PLAVI B6 KOM 2000 

67 KOV B5-CL SREDNJA ROZA 

SAMOLEPLJIVA 

KOM 600 

68 KOV VELIKA 1000AD ŽUTA 

SAMOLEPLJIVA 

KOM 400 

69 KOV 11X23 BP STRIP SI KOM 800 

70 LENJIR 30CM M1000023 KOM 9 

71 LEPAK 40GR. OHO KOM 5 

72 LEPAK SUPER 3 GR  KOM 50 

73 MARKER 1/4 PAK 10 

74 MARKER ALKOHOLNI 

PERMANENT 

KOM 50 

75 MARKER ZA TEKSTIL  KOM 10 

76 OBR DNEVNIK BLAGAJNE 

A4 NCR 

BLOK 15 

77 OBR NALOG BLAGAJNA DA 

ISPLATI A5 OFS 

BLOK 10 

78 OBR NALOG BLAGAJNA DA 

NAPLATI A5 NCR 

BLOK 10 

79 OBR NALOG MAGACIN DA 

IZDA A5 NCR 

BLOK 50 

80 OBR NALOG MAGACIN DA 

PRIMI A5 NCR 

BLOK 50 

81 OBR NALOG ZA ISPLATU 

OBR BR.2 

BLOK 10 

82 OBR NALOG ZA KNJIŽ A-4 I 

PAR S  

BLOK 10 

83 OBR NALOG ZA KNJIŽ A-5 I 

PAR S 

BLOK 5 

84 OBR NALOG ZA PRENOS 

BR.3 1+1 

BLOK 100 

 

85 

 

OBR NALOG ZA SLUŽBENI 

KOM 400 
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PUT. 1/1 SET-LIST 

86 OBR NALOG ZA UPLATU 

BR.1+2 O 

BLOK 50 

87 OBR TREBOVANJE A-5 NCR BLOK 10 

88 OVLAŽIVAČ ZA PRSTE KOM 5 

89 PAPIR A4 MERMER 160gr  KOM 800 

90 PAPIR A3 DOUBLE A 1/500 RIS 5 

91 PAPIR A3 VK 250L RIS 10 

92 PAPIR A3 ZA KOPIRANJE 

80gr 1/500 

RIS  10 

93 PAPIR A4 ZA KOPIRANJE 

80gr 1/500 

RIS 600 

94 PAPIR HAVANA (ZA HRANU) 

SEČENI 60gr 

KG 160 

95 POST IT 76X76 ŽUTI KOM 35 

96 PRIJEMNA KNJIGA POŠTE KOM 2 

97 PROTOKOL BOLESNIKA B-4 

200L S. 

KOM 35 

98 ROLNA ADING 57mm KOM 60 

99 ROLNA ADING 69mm KOM 20 

100 REFIL PVC X-20 PLAVI (M) - 

ULOZAK 

KOM 150 

101 REG NOR A4 SIROKI NOV SA 

KUTIJOM LEP 1.5mm 

KARTONSKI OJAČAN BIRO 

LINE ILI EKVIV 

KOM 250 

102 REVERSNA KNJIGA ALATA S 

2/141 

KOM 30 

103 REZAC METALNI  KOM 16 

104 ROLER 0.5 PLAVI  KOM  

105 ROLER 0.5 CRNI KOM 100 

106 ROLER 0.5 CRVENI KOM 19 

107 ROLER GEL 0,5 CRNI KOM 40 

108 SALVETE 30x30 1/100  PAK 684 

109 SELOTEJP 15X33 TRANS KOM 77 

110 SELOTEJP 15X66 TRANS KOM 16 

111 SIGNIR 1/4 PAK 30 

112 SPAJALICE BR.3 1/100 KUT 150 

113 SPAJ BR.5 1/100  KUT 10 

114 TERMO ROLNA 28/50 KOM 750 

115 TERMO ROLNA 57/50 KOM 20 

116 USB 8GB KOM 10 

 

НАПОМЕНА: За тонере ОБАВЕЗНО попунити колону оригинал или еквивалент којом ће бити 

прецизније одређен квалитет тонера.  

 

 

 

        Датум:                                                          Понуђач: 

 

                       M.P.                                             _______________________                                                                                                                                                                  
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 

СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 

 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има домаће и страно физичко и правно лице које 

испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

                          1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, што 

доказује достављањем: 

-    За правна лица: Извод из Агенције за привредне регистре или Извод из регистра надлежног 

привредног суда; 

-    За предузетнике: Извод из Агенције за привредне регистре или Извод из одговарајућег 

регистра. 

                           2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланове 

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, што 

доказује достављањем: 

- За правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

- За предузетнике: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мити, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

- За физичко лице: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мити, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).Докази не 

могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. 

                      3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда, што доказује: 

- За правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда; 
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- За предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда; 

- За физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуде односно слања 

позива за подношење понуде. 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што доказује: 

- За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације; 

- За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

- За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. 

                    5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (за наведену набавку није потребна важећа дозвола). 

        6. изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац 5).  

 

2. Поред напред наведених услова, понуђач, односно учесник у заједничкој понуди, потребно је да 

испуни и услов који се односи поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне 

својине, што доказује достављањем потписане изјаве. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа већ је дужан да у својој понуди прецизно наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

доступни. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1) којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (Образац број 3) 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

(Образац број 2) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 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 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Образац 1 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку предметне јавне набавке 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

 

 

 

                                                                                                                    Понуђач: 

 

Датум:_____________                                             М.П.                                                          _____________________                                                         
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Образац 3 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку предметне јавне 

набавке, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

 

 

 

 

Подизвођач: 

Датум:_____________                                        М.П.                                                               _____________________                                                         

 

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у случају  

         да понуђач наступа са подизвођачем. 

         У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати. 
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Образац 4 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку предметне јавне набавке 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

                                                                                                              Понуђач: 

 

                 Датум:_____________                                   М.П.                                            _____________________                                                         

 

                 Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и  

                                       то само у случају да се наступа  у заједничкој понуди. 

                         У случају већег броја понуђача Образац треба фотокопирати. 
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Образац 4 

 

 

 

 

СПОРАЗУМ  

КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Закључен дана: _______________ 

          

Сходно  члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе понуђача који подносе 

заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су се споразумели: 

 

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем: ________________________________________________________________________________ 

  

2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:___________________________ 

 

3. да је понуђач који ће у име групе понудити средство обезбеђења: 

________________________________________________________________________________ 

 

4. да је понуђач који ће издати рачун:__________________________________________________ 

 

5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање:________________________________________ 

 

6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење     

уговора:_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                         Потписи и печати понуђача из групе понуђача 

                                      који подносе заједничку понуду 

 

1.____________________________________ 

 

2.____________________________________ 

 

3.____________________________________ 

                                              

                                                                                                                   4.____________________________________ 
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Образац 5 

 

 

 

И З Ј А В А  
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОЈОМ 

ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 

 

 

 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

  Датум: ____________                                 Понуђач/подизвођач: 

 

              М. П. 

                                                                                                                                         _______________________                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац се попуњава и печатом и потписом оверава и за сваког учесника у понуди (сви  

         понуђачи, сви подизвођачи као и сви учесници у заједничкој понуди). 

         У случају већег броја Образац треба фотокопирати. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Градског завода за хитну 

медицинску помоћ Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

доделе уговора о јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у 

целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се 

одбија. 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

У случају да понуђач поседује документа на страном језику иста морају бити преведена на српски језик. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА                               

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и 

попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације.  

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и 

потпише све обрасце из конкурсне документације.  

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна 

поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а 

садржај јасан и недвосмилен. У попуњеним обрасцима не сме бити никаквих корекција, исправки и 

неслагања. Попуњени образсци понуде морају да садрже: датум давања понуде, потпис одговорног лица 

понуђача и печат понуђача. У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача,телефон,особу за контакт.   

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“, 11000 Београд, 

Франше д`Епереа 5,  писарница – канцеларија број 14,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара 

–  набавка канцеларијског материјала, ЈН бр. 2 /14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  12.02.2014. године до 10,00 часова. 

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. 
 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Градски завод за хитну медицинску 

помоћ Београд“, 11000 Београд, Франша д`Епереа 5, писарница – канцеларија број 14 са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара –  набавка канцелариског материјала , ЈН бр. 2/14 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  набавка канцеларијског материјала , ЈН бр. 2/14  - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  набавка канцеларијског материјала , ЈН бр. 2/14  - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  набавка канцеларијског материјала , ЈН бр. 

2/14  - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, 

телефон,особу за контакт.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду 

подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу.  

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 Обрасцу 2 

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. 
 

8. 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 (Образац 4). 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Обрасцу 3 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из 

групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања понуђач уписује у Обрасцу понуде и не може бити дужи од 120 дана (Закон o роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. 

Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012). Плаћање се врши на основу документа који испоставља 

понуђач, а којим је потврђено извршење услуге. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуд ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА(ВРЕДНОСТ) 

У ПОНУДИ   

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати и треба их исказати у динарима. 

 

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

ЗЈН 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, захтеваће од понуђача детаљно 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези (уколико то тражи наручилац) да 

приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену 

меницу на износ 10% процењене вредности предмета набавке са урачунатим ПДВ-ом и да иста има 

важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

Наручилац је дужан да: 

1. Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у складу са   

    Законом понуђач означио у понуди; 

2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди 

3. Чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим   

    понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из  понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику,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 за ЈН бр. 2/14 – „набавка канцеларијског материјала “. 

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

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

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

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 

његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац ће понуду понуђача која је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако 

је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са 

чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 

ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 

15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла.  

Понуда мора бити поднета на Обрасцима који су саставни део конкурсне документације.  

Обрасци морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом, у супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“. 

  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту  понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац 5.). 

  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

трећих лица сноси понуђач. 

 

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 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, 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 пријема одлуке.  

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

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 

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

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

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

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на  рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије).  
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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.  

Уговор са изабраним понуђачем се закључује на одређено време тј. на период до реализације испоруке 

набављеног добра. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега 

се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 

односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 Телефон: 

 

 

 Телефакс: 

 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 Телефон: 

 

 

 Телефакс: 

 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 Телефон: 

 

 

 Телефакс: 

 

 

 

 

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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 ПОНУДА 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.Б. АРТИКАЛ J.M. КОЛ. 

Једини
чна 

цена 
без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без 

ПДВ-a 

 

Износ  
ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

 

I II III IV V VI VII VIII 

1 BAT 1.5V LR03 AAA ALKALNA KOM 200     

2 BAT 1.5V LR6 AA ALKALNA KOM 300     

3 BAT LR14 ALKALNA KOM 40     

4 BAT 3V CR 2032 KOM 200     

5 BOJA ZA PEČATE PLAVA KOM 25     

6 CD KOVERAT BELI SA PROZOROM 

1/1000 

PAK 2,5     

7 CD ULOZAK-KESICA KOM 6000     

8 CD-R 1/1 700MB 52X KOM 6000     

9 DATA MAPA A-3 320X430 KOM 2     

10 DELOVODNIK A-4 SKRACENI S. KOM 1     

11 DELOVODNIK B-4 200 LISTA KOM 3     

12 DOSIJE PERSONALNI S. KOM 50     

13 FASC FU4 130 mic KOM 3000     

14 FASC HROMO KARTON 280GR 

23*32.5 BIGOVANA IZ JEDNOG 

DELA 

KOM 800     

15 FASC HROMO KARTON BOJA KOM 200     

16 FASC PVC MEHANIKA BOJA KOM 100     

17 FAX ROLNA 210x24m KOM 80     

18 FLOM 0.5 PLAVI, CRNI ROLER KOM 200     

19 FOLIJA "U" A4 PROVIDNA SA 

RUPAMA 80MIC 

KOM 2000     

20 GRAF OLOVKA HB+GUM KOM 50     

21 GUMICA ZA BRISANJE KOM 20     

22 HEFTALICA METALNA 24/6-8 

DELTA ILI EKVIVALENT 

KOM 5     

23 HEMIJSKA OLOVKA VIŠEKRATNA 

METALNI VRH  

KOM 200     

24 HEMIJSKA OLOVKA WINING ILI 

EKVIVALENT 

KOM 400     

25 TONER ZA HP 1010; CANON LBP 

2900 - Q2612A  

KOM 79     

26 TONER ZA HP CP1515 BLACK - 

CB540A 

KOM 5     

27 TONER ZA HP CP1515 CYAN - 

CB541A 

KOM 5     

28 TONER ZA HP CP1515 MAGEN - 

CB543A  

KOM 5     

29 TONER ZA HP CP1515 YELOW - KOM 5     
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CB542  

30 TONER ZA HP 5L BLACK - C3906A KOM 5     

31 TONER ZA HP 8500A 1/4 - 940XL FU  KPL 5     

32 TONER ZA HP 1000 BLACK - 301A  KOM 6     

33 TONER ZA HP 1005/1006 BLACK - 

CB435A 

KOM 40     

34 TONER ZA HP 1102 - CE285A KOM 20     

35 TONER ZA HP P1505/M1120 - CB436A  KOM 24     

36 TONER ZA HP P1560/1566/1536 - 

CE278A  

KOM 6     

37 TONER ZA HP P2035/P2055 BLACK - 

CE505A 

KOM 14     

38 TONER ZA HP D1460 BLACK - No. 21 

C9351A 

KOM 5     

39 TONER ZA HP D1460 COLOR - No. 22 

C9352A 

KOM 5     

40 TONER ZA MINOLTA MAGICOLOR - 

1600W BLACK 

KOM 5     

41 TONER ZA KOPIR APARAT 

MINOLTA - TN 114 

KOM 5     

42 TONER ZA EPSON L200 BLACK - 

T6641 

KOM 5     

43 TONER ZA EPSON L200 CYAN - 

T6642 

KOM 5     

44 TONER ZA EPSON L200 MAGEN - 

T6643 

KOM 5     

45 TONER ZA EPSON L200 YELLOW - 

T6644 

KOM 5     

46 TONER ZA EPSON LQ 2190 - S015335 

RIBBON 

KOM 5     

47 TONER ZA EPSON DFX 8500 - 8766 

S015055 RIBBON 

KOM 5     

48 TONER ZA SAMSUNG ML 1675 - 

MLT D1042S 

KOM 5     

49 TONER ZA LEXMARK IJ No. 100XL 

BL14N0820E 

KOM 5     

50 SVESKA A-4 # 100L TVRD POVEZ 

LINIJE 

KOM 10     

51 SVESKA A-4 # 100L TVRD POVEZ 

KARO 

KOM 30     

52 SVESKA A-4 # 200L TVRD POVEZ 

KARO 

KOM 20     

53 SVESKA A-4 TVRD POVEZ VK KOM 5     

54 SVESKA A-5 # 100 L TVRD POVEZ KOM 5     

55 SVESKA B4 # 200L TVRD POVEZ KOM 5     

56 INTERNA DOSTAVNA KNJIGA KOM 2     

57 JASTUČE ZA PEČATE METALNO 

BR2 123*84 

KOM 5     

58 KANAP DEBLJI KLUBE 0.5KG KOM 2     

59 KANAP TANJI KLUBE 0.5KG KOM 3     

60 KLAMERICE ZA HEFTALICU 24/6 KOM 250     

61 KLAMERICE ZA HEFTALICU 923/14 KOM 10     

62 KNJIGA MESEČNIH ZARADA  KOM 20     

63 KNJIGA IZDATIH RACUNA A-4 SAV. KOM 1     

64 KOCKA PAPIR BELA 9*9cm KOM 30     
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65 KOREKTOR 1/1 KOM 120     

66 KOV MALI BELI ILI PLAVI B6 KOM 2000     

67 KOV B5-CL SREDNJA ROZA 

SAMOLEPLJIVA 

KOM 600     

68 KOV VELIKA 1000AD ŽUTA 

SAMOLEPLJIVA 

KOM 400     

69 KOV 11X23 BP STRIP SI KOM 800     

70 LENJIR 30CM M1000023 KOM 9     

71 LEPAK 40GR. OHO KOM 5     

72 LEPAK SUPER 3 GR  KOM 50     

73 MARKER 1/4 PAK 10     

74 MARKER ALKOHOLNI PERMANENT KOM 50     

75 MARKER ZA TEKSTIL  KOM 10     

76 OBR DNEVNIK BLAGAJNE A4 NCR BLOK 15     

77 OBR NALOG BLAGAJNA DA 

ISPLATI A5 OFS 

BLOK 10     

78 OBR NALOG BLAGAJNA DA 

NAPLATI A5 NCR 

BLOK 10     

79 OBR NALOG MAGACIN DA IZDA A5 

NCR 

BLOK 50     

80 OBR NALOG MAGACIN DA PRIMI 

A5 NCR 

BLOK 50     

81 OBR NALOG ZA ISPLATU OBR BR.2 BLOK 10     

82 OBR NALOG ZA KNJIŽ A-4 I PAR S  BLOK 10     

83 OBR NALOG ZA KNJIŽ A-5 I PAR S BLOK 5     

84 OBR NALOG ZA PRENOS BR.3 1+1 BLOK 100     

85 OBR NALOG ZA SLUŽBENI PUT. 1/1 

SET-LIST 

KOM 400     

86 OBR NALOG ZA UPLATU BR.1+2 O BLOK 50     

87 OBR TREBOVANJE A-5 NCR BLOK 10     

88 OVLAŽIVAČ ZA PRSTE KOM 5     

89 PAPIR A4 MERMER 160gr  KOM 800     

90 PAPIR A3 DOUBLE A 1/500 RIS 5     

91 PAPIR A3 VK 250L RIS 10     

92 PAPIR A3 ZA KOPIRANJE 80gr 1/500 RIS  10     

93 PAPIR A4 ZA KOPIRANJE 80gr 1/500 RIS 600     

94 PAPIR HAVANA (ZA HRANU) 

SEČENI 60gr 

KG 160     

95 POST IT 76X76 ŽUTI KOM 35     

96 PRIJEMNA KNJIGA POŠTE KOM 2     

97 PROTOKOL BOLESNIKA B-4 200L S. KOM 35     

98 ROLNA ADING 57mm KOM 60     

99 ROLNA ADING 69mm KOM 20     

100 REFIL PVC X-20 PLAVI (M) - 

ULOZAK 

KOM 150     

101 REG NOR A4 SIROKI NOV SA 

KUTIJOM LEP 1.5mm KARTONSKI 

OJAČAN BIRO LINE ILI EKVIV 

KOM 250     

102 REVERSNA KNJIGA ALATA S 2/141 KOM 30     

103 REZAC METALNI  KOM 16     

104 ROLER 0.5 PLAVI  KOM 10     

105 ROLER 0.5 CRNI KOM 100     

106 ROLER 0.5 CRVENI KOM 19     

107 ROLER GEL 0,5 CRNI KOM 40     

108 SALVETE 30x30 1/100  PAK 684     
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109 SELOTEJP 15X33 TRANS KOM 77     

110 SELOTEJP 15X66 TRANS KOM 16     

111 SIGNIR 1/4 PAK 30     

112 SPAJALICE BR.3 1/100 KUT 150     

113 SPAJ BR.5 1/100  KUT 10     

114 TERMO ROLNA 28/50 KOM 750     

115 TERMO ROLNA 57/50 KOM 20     

116 USB 8GB KOM 10     
Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

ПДВ 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања:  

Минималан рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не 

може бити дужи од 120 дана (Закон o роковима 

измирењне може бити дужи од 120 дана (Закон o 

роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 

објављен у Сл. Гласнику број 119/2012 дана 

17.12.2012).  

 

 

Рок важења понуде 

(минимум 30 дана) 

 

 

Рок испоруке робе 

(место испоруке:  ФЦЦО  магацин наручиоца)           

 

 

 

НАПОМЕНА:Тонере понудити оригинал или еквивалент, нови (НЕ рециклирани)! 

 

 

 

 

 

 

Датум:_______________                                                    Понуђач 

                     

                                                                             М. П.                                   __________________________                                         
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VIII  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 предметне 

јавне набавке, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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IX  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: ________________ .                               Понуђач                                                

 

                                           ___________________________ 

                                                                                               М.П  
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X  М О Д Е Л  У Г О В О Р А 

 

закључују: 

 НАРУЧИЛАЦ : 

Назив: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд 

Седиште: 11000 Београд, Франше д`Епереа 5 

ПИБ: 100220284 

Текући рачун код Трезора 840-619661-53 

Матични број: 07030860 

Шифра делатности: 8621 

Који заступа ВД директора др спец. интерне медицине Горан Чолаковић 

(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране  

и 

 ИСПОРУЧИЛАЦ : 

Назив:  

Седиште:  

ПИБ:  

Текући рачун и назив 

пословне банке 

 

Матични број:  

Шифра делатности:  

Које заступа директор  

(у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране 

 

 

 

 

 

 

(Подизвођач) 

 

 

 

 

(остали из групе понуђача) 
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Предмет Уговора: набавка добара  

Јавна набавка мале вредности добара : набавка канцеларијског материјала 

број јавне набавке 2/14              

 

Члан 1. 

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора набавка канцеларијског материјала (у 

даљем тексту: роба), а у свему према Конкурсној документацији – бр. ЈН:__________  и понуди 

Продавца бр. ______ код Купца заведена под бр. ___ од ___________.године, која чини саставни део 

овог уговора. 

Члан 2. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица уговорних страна.Укупна вредност 

уговора износи _________________ без ПДВ-а (словима). Овај уговор се закључује за период од 12 

месеци од дана ступања на снагу или до реализације укупне вредности овог уговора, тј. док вредност 

испоручених добара не досегне износ укупне уговорене цене. 

Цена из претходног става формирана је на паритету FCO магацин Купца у Београду, укључујући 

царину и све друге зависне и пратеће трошкове. 

 

Члан 3. 

Купац се обавезује да цену за испоручену робу плати Продавцу, у року од ___ ( ___________) дана од 

дана сваке испоруке, квантитативног пријема робе, а на основу испостављеног рачуна (Минималан рок 

плаћања је 90 дана. Рок плаћања не може бити дужи од 120 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012)). 

Уколико се испорука робе, врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату 

вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену 

испоруку робе за текући месец. 

Продавац се обавезује да рачун достави приликом сваке испоруке на адресу:Градски завод за хитну 

медицинску помоћ,Београд,Франше д Епереа број 5. 

На  рачунима пoред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, 

валута плаћања, текући рачун Продавца, позив на број 97, број Налога за набавку и Порески 

идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100220284. 

 
Члан 4. 

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу сукцесивно у року од __(_____ ) 

дана, од дана достављања налога за набавку путем факса или на адресу продавца, а на основу 

закљученог уговора, на паритету FCO магацин Купца,Франше д Епереа број 5, Београд.  

 

Члан 5. 

У случају видљивих недостатака, уочених приликом пријема робе, Купац ће робу одмах вратити 

Продавцу са записником о недостацима робе. 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему рекламације отклони 

недостатке или рекламирану робу замени исправном. 

 
Члан 6. 

 
ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да достави НАРУЧИОЦУ на име гаранције за добро извршење посла 

бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ вредности предмета набавке са 
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урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење 

уговорене обавезе. 

ИСПОРУЧИЛАЦ  је дужан да уз меницу и овлашћење из претходног става достави и захтев за 

регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистра меница и облашћења (Службени гласник Републике Србије“, број 56/2011) заједно са 

доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС. 

 

 

Члан 7. 
Уколико Купац у уговореном року не исплати цену робе, обавезан је да за сваки дан закашњења плати 

Продавцу законску затезну камату. 

 

Члан 8. 

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 

извршила.  

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, 

достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) 

дана за испуњење обавеза.  

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – 

Уговор ће се раскинути.  

Плаћање по овом уговору у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским 

планом за 2014. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2015. години, купац 

ће извршити плаћање продавцу добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана купца за 2015. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У 

супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране 

купца.   

 
Члан 9. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених 

обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.  Као случајеви више силе 

сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа 

власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила 
 

Члан 10. 

Уговорне стране су се споразумеле да се цена може мењати у случају пораста цена на мало у Републици 

Србији за више од 10%, а према званичним подацима.  

Уколико ИЗВРШИЛАЦ услед промене цена на тржишту, предложи повећање цена уговорених  услуга, 

дужан је да о томе, пре него што изврши услугу, писмено обавести НАРУЧИОЦА и пошаље му 

предложени Ценовник на сагласност. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да у случају не прихватања предложеног повећања цена једнострано 

раскине Уговор. 

 

Члан 11. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају  споразумно, а у 

случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права 

Републике Србије.  
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Члан 12. 

Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној 

страни уручују по 2 /два/ примерка.  

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  
 

Прилог бр. 1 – Понуда бр. ............ од ............2014. год.  

Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Продавца. 

 

 

 

 

 

    ИСПОРУЧИЛАЦ  НАРУЧИЛАЦ 

                          Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд 
 

                                                                                                

                                                                М. П.                                                                    

                                                                                                               В Д   ДИРЕКТОР 

     директор                                         др спец интерне медицине Горан Чолаковић            

                                                                                       

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је 

уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 


