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1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ 
 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, у својству наручиоца, позива сва заинтересована 
лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, у поступку јавне набавке мале вредности бр 
05/16 за набавку услуга - Систематски преглед запослених. 
Грађевински факултет  има статус самосталног  правног лица, за своје обавезе у правном промету 
према трећим лицима одговара самостално, целокупном својом имовином. Образован је одлуком 
Владе, и налази се  у оквиру Универзитета у Београду, чија је основна делатност Високо 
образовање. 
Седиште : Булевар краља Александра бр. 73/1, Београд 
 
Матични број:………………………………………….. 07006454 

Шифра делатности: …………………………………… 85.42 

ПИБ: …………………………………………………… 100251144 

Текући рачун: …………………………………………. 840-1437666-41 
 
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Управе за трезор Палилула. 
 

1.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” број 86/2015 ) припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне 
набавке мале вредности, означен као Систематски преглед запослених ЈН 05/16.

 

 

Назив и адреса наручиоца 

Универзитет у Београду- Грађевински факултет  

Булевар краља Александра бр 73  

Интернет страница наручиоца www.grf.bg.ac.rs  

   

Врста поступка Јавна набавка мале вредности  

   

Предмет јавне набавке Набавка услуга – Систематски преглед запослених  

   

Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  

   

контакт grf_nabavke@grf.bg.ac.rs  
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1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА 
 
Поступак јавне набавке је ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, а започет је 
доношењем одлуке о покретању поступка 18/34 -2  од   06.06.2016. године.  
На ову набавку ће се примењивати: 


 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, 14/15 И 68/15);

 
 


 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ.

 
 

ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ОД 7. МАЈА 2010);
 


 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР.

 
 

29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93); 

 ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНО ЗА ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
 

� ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И 

НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА (Сл. Гласник РС бр. 86/15). 
 

1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су услуге - Систематски преглед запослених.  

Назив  : Систематски преглед запослених , ЈН 05/16 

 

Орн бр. 85100000 (здравствене услуге)   

 Предмет јавне набавке није обликован  по партијама.  

Врста, опис и количине добара наведени су у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, и Образац структура 

понуђене цене која је саставни део ове конкурсне документације.  

Испорука  услуга саобразним са захтевима из техничке спецификације ће се спроводити у пословним 

просторијама понуђача, по појединачним позивима наручиоца.  

Све услуге морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији. 

1.5 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 
 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. и 

члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације. 
 
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 
 

1.6 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним 

печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 29.06.2016. године до 12:00 

часова, по локалном времену. 
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу наручиоца и није 

оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 29.06.2016. 

године до 12:00 часова по локалном времену. 

Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице наручиоца: 

Булевар краља Александра бр. 73/1, Београд, први спрат, канцеларија 117. На коверти назначити  

понуда за поступак јавне набавке мале вредности за набавку Систематски преглед запослених , ЈН 

05/16- НЕ ОТВАРАТИ. 
  
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачу 

неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

1.7 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 29.06.2016. 
године у 12:30 часова на адреси: Булевар краља Александра број 73, први спрат, канцеларија број 
147 ( деканат ).   
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 
наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

1.8 ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, а најкасније у року од 10 дана  од дана јавног 

отварања понуда. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
2.1 САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима у погледу садржине 

понуде, као и услова под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
 
Понуђач уз понуду доставља: 

 
1. Образац 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 

2. Образац 2 – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ( попуњен, потписан и оверен печатом) као доказ 

испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона наведеним у делу 4. 

Услови за учешће и упутство за доказивање испуњености услова за учешће; 
 
3. ОБРАЗАЦ 3 -ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача  
4. Образац 4 - ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ (потписану и оверену печатом понуђача); 
5. Образац 5 -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ( 

потписан и оверен печатом наручиоца;) 

6. МОДЕЛ УГОВОРА, (попуњен, оверен печатом понуђача и обавезно потписан, чиме се понуђач 

саглашава са садржином модела уговора из ове документације ) 
  
7. Образац 6 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- није обавезно подношење образца  

8. Образац 7 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА (попуњен, потписан и 

оверен печатом); 
 
9. Прилог П1 залепити на коверат понуде која се доставља наручиоцу- није обавезно;  

 

 

2.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
Сваки понуђач доставља у понуди  

.  

• правилно понуњену, потписану и оверену изјаву (образац 7 ове конкурсне документације), 

којом се обавезује да ће, у случају да буде изабран као најповољнији понуђач, пре закључења 

уговора доставити бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла 

у вредности од 10% од укупне вредности понуде. 

• Средство финансијског обезбеђења, које понуђач подноси приликом закључења уговора:  

Као гаранцију за добро-квалитетно извршење уговорене услуге у уговореном року  

• Добављач, као дужник, се обавезује да достави Факултету, као повериоцу, одмах по 

потписивању овог уговора, инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица дужника и то:  

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

стране овлашћеног лица дужника, као инструмент обезбеђења за квалитетно извршење 

уговорене услуге у уговореном року са Меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко 

соло менице на износ од 10% од нето вредности уговора са роком доспећа најкасније 30 дана 

по истеку уговореног рока за извршење предметне услуге.  

• Уз инструменте обезбеђења плаћања потребно је доставити копију картона депонованих 

потписа код пословне банке.  

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 

2.3 ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
 
Понуђач, читко попуњава све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне 

документације и овлашћено лице мора да их потпише и овери печатом на месту предвиђеном за 

печат и потпис. 
 

2.4 ОБЛИК ПОНУДЕ 
Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације, јасна и 
недвосмислена. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 
На фасцикли или коверти налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/4). 
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   2.5 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  

Понуда, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и наручиоца мора да буде 

писана на српском језику. У случају да је неки од докумената приложен на страном језику неопходно 

је приложити превод на српском језику.  

2.6 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда мора важити најмање 60  дана, од дана јавног отварања понуда. 
 

2.7 ЦЕНА 
 
Цене треба да буду изражене у динарима укупно и по јединици мере, без пореза на додату вредност. 
 
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. У случају да понуђач даје попуст на понуђену 

цену, попуст мора бити урачунат у цену у понуди. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у 

коначну цену неће бити узети у обзир.  

Цена се даје за целокупан предмет јавне набавке.  

Цена се у понуди уписује бројкама.  

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

како је то одређено у приложеним обрасцима понуде и обрасцу структуре цене. Ако понуђач није 

обвезник ПДВ-а или је предмет набавке ослобођен ПДВ-а у колини предвиђеној за упис цене са ПДВ-

ом, уписује се исти износ као у колони предвиђеној за упис нето цене, а колона предвиђена за упис 

ПДВ-а оставља се празна.  

Уколико понуђач понуди у Обрасцу бр. 5. (Образац структуре цене са упутством како да се попуни) 
цену за један преглед, која обухвата и преглед под неком другом ставком, потребно је да код друге 
ставке назначи 0,00 динара и наведе у оквиру које ставке је преглед обухваћен, тако да не тражи 
посебно плаћање за тај преглед 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона о јавним набавкама. 

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

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Ако се понуђач не сагласи са 

исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

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

2.8.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  

Понуђач ће наручиоцу испоставити фактуру са обрачунатим извршеним прегледима најкасније 8 

(осам) дана након завршетка прегледа свих запослених.  

Понуђач се обавезује да ће уз фактуру доставити списак запослених којима је обављен преглед, са 

пописом услуга, овереним потписом запосленог, којим исти потврђује да су прегледи извршени.  

Наручилац се обавезује да ће фактуру платити након извршених услуга прегледа свих запослених 

најдуже 45 дана од дана пријема и овере фактуре код наручиоца, са спецификацијом извршених 

услуга, према понуђеним, односно уговореним ценама. 
 

2.9     КРИТЕРИЈУМ 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена нето цена из обрасца понуде . 

 

Начин одређивања најповољније понуде у случају кад све понуде имају исту понуђену цену: 

 

У случају да две или више понуда садрже исту цену у нето износу (која је уједно и најповољнија), 
биће изабрана као најповољнија понуда понуђача која има нижу цену за ставку бр. 1 
„Лабораторијске анализе крви“ у Обрасцу бр. 5. „Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни“, на страни 16 конкурсне документације. 

 

2.10. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  

Наручилац ће одбити понуду ако:  

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

4) понуђен рок за извршење предметне набавке супротно року дефинисаним конкурсном 

документацијом.  
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5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама.  

6) је понуда неблаговремена 

 

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

јавне набавке:  

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

код добављача;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

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

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

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда.  

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

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

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

испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

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

 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза 

у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог 

надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

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

самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

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

Наручилац ће одбити понуду и обавестиће надлежне државне органе ако:  

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

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

или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде;  

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 

2.11. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

2.12. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА Ова набавка није резервисана јавна набавка. 
 

2.13. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти 

начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи 

назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
 
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Булевар краља Александра број 73, 
први спрат, канцеларија 117.  
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 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку Систематски 

преглед запослених , ЈН 05/16

 или „Допуна понуде за 

поступак јавне набавке мале вредности Систематски 
преглед запослених , ЈН 05/16 “ 

 

 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку Систематски 

преглед запослених , ЈН 05/16 
 

2.14. 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 супротном, такве 

понуде ће бити одбијене. 
 

2.15. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење 

набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 
50%. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству 
како се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 

добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

2.16. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у 
Упутству како се доказује испуњеност услова. 
 

2.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права доставља на потпис уговор понуђачу коме је уговор додељен. Ако понуђач коме је уговор 

додељен одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 
 

2.18. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражи од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуде.Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од пријема захтева, одговор 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона, а то је 

писаним путем на адресу Булевар краља Александра број 73, први спрат, канцеларија број 117  или 

путем мејл адресе : grf_nabavke@grf.bg.ac.rs., и одвијаће се током радног времена Наручиоца.  
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Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. 
 

2.19. УПОЗОРЕЊЕ 
 
У периоду од позива на понуду до доношење одлуке  наручилац и понуђач не могу започињати нити 
вршити радње( на пример усмену комуникацију) које би могле унапред одредити избор одређене 
понуде. У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу 
започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен. 

У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити поступке који 

би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли утицати на 

непристрасност комисије. 

2.20. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ  

О пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а 

који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за 

подношење понуде објављен на страном језику : 
� Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде.
 

� Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

 
 

� Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике.

 
 

2.21. ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном 
углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона. 
 
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. Наручилац je 

дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
 
Наручилац ће одбити да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 
поднетим понудама до отварања понуда. 
 

2.22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона. 
 
Захтев за заштиту права подоси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама Закона. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

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

истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока.Захтев за заштиту права  задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона, сем у законом одређеним случајевима. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153; позив на број: број 
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или ознака јавне набавке; сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца или број или ознака конкретне јавне 

набавке, прималац: буџет Републике Србије. 

 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
Р.БР. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 
 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђивна за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре 

3 Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са прописимна 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

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

 
Р БР ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 05/16 

5 
ФИНАНСИЈСКИ 

КАПАЦИТЕТ 

да је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за 
подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао 
ниједан дан неликвидности 

 
6 

РЕФЕРЕНЦЕ  

да има најмање 5 референци за услуге које су предмет јавне 

набавке (појединачних завршених систематских прегледа за 

најмање 200 лица), у периоду од претходних 5 (пет) година пре 

дана објављивања позива.  

Период од претходних 5 (пет) година пре дана објављивања 

позива подразумева период од 24.06.2011. до 24.06.2016. 

године 

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

година пре дана објављивања позива, односно завршене у периоду од 24.06.2011. До 

24.06.2016. године.  
● појединачна референца, које су наведене у Обрасцу бр. 3. и за које се приложе потврде на Обрасцу 
4. (оверене од стране наручилаца/инвеститора услуга) мора се односити на најмање 200 лица 
 
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  
 
Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне документадије, сагласно 

члану 77. став 4. Закона, понуђач доставља правилно потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ дату као 

прилог П/2 ове конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и копију сертификата о акредитацији 

понуђача од Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. 
 
 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена 
као неприхватљива.Наручилац има право да пре закључења уговора тражи од изабраног понуђача 
да приложе доказе,  на увид, о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
бр 05/16. 

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

• Референце, финансијски капацитет:  - Попуњавањем изјаве о испуњености услова 
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          ОБРАЗАЦ 1   
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – страна 1 
 

На основу позива за набавку услуга- Систематски преглед запослених ЈН 05/16, према датој 

конкурсној документацији дајем следећу понуду : 

  
Табела 1. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача: 

Адреса понуђача: 

 

Име особе за контакт: 

 

e-mail за пријем поште сагласно члану 20. Закона о јавним набавкама: 
 

Радно време (уписати податке о радном времену у вашој организацији навођењем података о 

радним данима и времену) :  

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 

Порески број понуђача (ПИБ): 

Матични број понуђача: 

Шифра делатности: 

Назив банке : 
број рачуна : 
Лице овлашћено за потписивање уговора : 
 

 
 

 

 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) 
 

А) САМОСТАЛНО 
 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Образац понуде табела 2. 

 

Назив подизвођача: 

Адреса:  

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
 
 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Образац понуде- страна 2  

 

 табела 3 учесници у заједничкој понуди:  
 
 
 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
Адреса:  

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 
 

 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 
табели 2. Потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 
заједничкој понуди. 
 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са 

својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди 

треба навести у табели 2. Овог обрасца. 
 

 

2. Понуда важи (не краће од 60 дана)____ дана од дана јавног отварања понуда. 

 

3. Цена услуге : 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _ _________________динара. 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара. 
 
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
 
Појединачне цене по сваком појединачном предмету набавке  ће бити изражене у обрасцу техничка 
спецификација  ове конкурсне документације и чини саставни део понуде. 
 
 

4.Рок плаћања  је : 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 

  

5.. Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. 

 

 

Датум ______________________ Понуђач 
 

М. П. 
 
Место_______________________ ________________________________ 

 

     М. П.   Подизвођач 
 

 

Напомена: 
 
- Образац понуде је потребно попунити. 
 
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом 
понуђач и подизвођач. 
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ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 
          ОБРАЗАЦ 2

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 
 
Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  __________________________________________________________  (уписати  назив понуђача), 

у поступку    јавне    набавке    мале    вредности  Систематски преглед запослених , ЈН 05/16 

испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку и то: 

 
Обавезни услови 

 
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, нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Додатни услови 
 
Понуђач је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био непрестано ликвидан, 

тј. да није имао ниједан дан неликвидности,  да има најмање 5 референци за услуге које су предмет јавне 

набавке (појединачних завршених систематских прегледа за најмање 200 лица), у периоду од претходних 5 

(пет) година пре дана објављивања позива.  
Период од претходних 5 (пет) година пре дана објављивања позива подразумева период од 24.06.2011. до 

24.06.2016. године 

 

Датум:____________  Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ 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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          ОБРАЗАЦ 3 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, овлашћено лице 
 
 

__________________________________________________________ (навести назив и адресу 
понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне 

набавке услуга СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ, број ЈН 05/16, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________

 (М.П.) 
 

 

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверана печатом. 
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           ОБРАЗАЦ БР 4. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ЈН 05/16 
 
  
 
Садржај систематског прегледа за мушкарце и жене : 
 
 
1.    Лабораторија - Комплетна крвна слика(Ер, Ле, Хб, Хцт, Ле формула), Се, Уреа, Глукоза, Билирубин 

(укупни), АСТ, АЛТ, гвожђе, креатинин, триглицериди, холестерол (укупни, ЛДЛ и ХДЛ),               

Квалитативни преглед урина са седиментом : комплетне лабораторијске анализе урина са седиментом 

(реакција, специфична тежина, протеини, глукоза, хемоглобин, кетонска тела, уробилиноген, билирубин, 

нитрити, еритроцити, леукоцити, бактерије, цилиндри, епителне ћелије, кристали )  
 

 
2.    Клинички  преглед оториноларинголога  - анамнеза, отоскопски налаз, провера слуха, налаз предње и 
задње риноскопије, налаз орофарингоскопије, вестибуларни тестови (Ромберг, Стеин, Бабински-Веил), 
налаз индиректне ларингоскопије. 
 
 3.   Клинички преглед офталмолога – кратка анамнеза, одређивање видне оштрине ( фокометрија и 
рефрактометрија), преглед предњег сегмента ока на биомикроскопу, преглед очног дна без ширења 
зенице, испитивање мотилитета очне јабучице, дијагноза и лекарски савет. 
 
 
 4.    Клинички  преглед неуролога – инспекција пацијента, преглед кранијалних нерава, мишића ( 
трофике, тонуса, грубе моторне снаге, мишићно-тетивних рефлекса), испитивање функције пирамидног 
тракта-постојање слабости екстремитета насталих услед оштећења ЦНС-а, испитивање патолошких 
рефлекса, функције говора, функције равнотеже, испитивање хода, сензибилитета (површног, 
вибрационог и позиционог), испитивање функције периферних нерава. 
  
    
5.   Клинички  преглед  интернисте  -  снимање ЕКГ-а, узимање комплетне анамнезе, инспекција општег 
статуса корисника услуга, налаз на глави и врату, аускултасија каротида, палпација тиреоидее, 
аускултација плућа, аускултација срца, мерење крвног притиска, палпација абдомена, преглед 
екстремитета укључујући палпацију периферних крвних судова и нотирање статуса. 
 
  
6. Ултра звучни  преглед абдомена  

 
7. Завршни преглед и закључивање – преглед резултата са свих прегледа, обједињени писани извештај са 
систематског прегледа са обавезним закључком и предлогом мера за очување и побољшање 
здравственог стања. Уколико су индиковани неки прегледи, обавезан савет о будућим мерама које треба 
предузети. 
 
 
Додатни преглед за жене : 
 
8.   Гинеколошки преглед - Преглед лекара специјалисте гинекологије, колпоскопски преглед, преглед 
вагиналног секрета, цитолошки преглед на Папаниколау, ултразвук гинеколошки, палпаторни преглед 
дојки. 

 

 

 

 

Место: ________________ Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Датум: ________________                   М.П. ________________________________
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Образац бр. 5  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
за јавну набавку: Систематски преглед запослених ЈН 05/16 

 
Р.БР ВРСТА ПРЕГЛЕДА НЕТО ЦЕНА 

1. Лабораторијске анализе крви: комплетна крвна слика, 

леукоцитарна формула, (Ер, Ле, Хб, Хцт, Ле формула), Се, 

Уреа, Глукоза, Билирубин (укупни), АСТ, АЛТ, гвожђе, 

креатинин, триглицериди, холестерол (укупни, ЛДЛ и ХДЛ)               

 

2. Квалитативни преглед урина са седиментом  

3. Клинички преглед оториноларинголога  

4. Клинички преглед офталмолога  

5. Клинички преглед неуролога  

6. Клинички преглед интернисте   

7. ЕКГ  

8. УЗ ПРЕГЛЕД АБДОМЕНА   

9. ЗА ЖЕНЕ : ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД  

10. ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ  

 
УКУПНО 

А1 НЕТО ЦЕНА ПРЕГЛЕДА ЗА МУШКАРЦЕ  
(1+2+3+4+5+6+7+8+10) 

 

А2  УКУПНА ЦЕНА ПРЕГЛЕДА ЗА СВЕ МУШКАРЦЕ 
А1*138 
 

 

Б1 НЕТО ЦЕНА ПРЕГЛЕДА ЗА ЖЕНЕ 
( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

 

Б2 УКУПНА НЕТО ЦЕНА ПРЕГЛЕДА ЗА СВЕ ЖЕНЕ : 
Б1*83 

 

В УКУПНА НЕТО ЦЕНА ПРЕГЛЕДА ЗА СВЕ 
ЗАПОСЛЕНЕ ( А2+Б2 ) 

 

 

 

Упутство о начину попуњавања обрасца структуре цене за мушкарце:  

За сваку ставку од р.бр.1. до р. бр. 10., у колони „нето цена (динара)“ уписати нето цену.  

У реду „А-1“ уписати укупну (збирну) нето цену ставки р.бр. 1.2,3,4,5,7,8 и 10,  

У реду „Б-1“ уписати укупну (збирну) нето цену ставки р.бр. 1.2,3,4,6,7,8, 9, и 10. 

 

У реду " А-2" уписати укупну збирну нето цену прегледа за запослене мушкарце тако што се 

колона А1 помножи са бројем мушкараца, а то је 138. 

 

У реду " Б-2" уписати укупну збирну нето цену прегледа за запослене жене тако што се 

колона Б1 помножи са бројем жена, а то је 83. 

 

 У реду " В" уписати укупну збирну нето цену прегледа за све запослене а то је 221 

запослених тако што се колона А2 сабере са колоном Б2 . 

 
 
 

М.П. _______________________  
Потпис овлашћеног лица 
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 МОДЕЛ УГОВОРА – о набавци услуга " Систематски преглед запослених"  ЈН 05/16 

 
 

Модел уговора понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. 

 
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу уговора 

навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче. Модел уговора потписује 

лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а 

овлашћење за потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се 

прилаже у понуди и представља обавезни услов понуде. 
 
Уговорне стране : 
 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља Александра бр.73/I, 
матични број 07006454, ПИБ 100251144, кога заступа декан проф.др Бранко Божић (у даљем 
тексту: Наручилац) и  

 
2.          ,  ул.  

 
    бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.  
 
_________________ код  пословне  банке  ________________    кога  заступа  директор 
 
________________       (у даљем тексту Испоручилац) 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању поступка бр. 18/34 

-2 од 07.06.2016. године, за услуге систематског прегледа запослених  

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

___________. 2016. године;  

- да је Наручилац, донео одлуку о додели уговора бр. __________ од .______ . 2016. године;  

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

дефинисана понуда.  

Члан 2. 

 
Добављач се обавезује да Наручиоцу пружи услугу систематског прегледа запослених у свему према 
конкурсној документацији и понуди који чине саставни део овог уговора.  
 

Члан 3. 
 

Добављач ће ангажовати подизвођача/е: _______________________________, за  

(уписати назив и адресу подизвођача)  

послове________________________________________________________________ (уписати део 

предмета набавке ко коју ће вршити преко подизвођача)  

који ће извршавати % укупне вредности набавке. (уписати % набавке који се поверава подизвођачу).  
Добављач нема право да ангажује друга лица као подизвођаче за обављање услуга које су предмет 
овог уговора. 
 

Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора достави Добављачу 

списак запослених за које уговара систематски преглед (број запослених за које уговара систематски 

преглед и старосну доб).  

Члан 5. 

Добављач се обавезује да ће најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема списка из члана 4. 

овог уговора започети систематске прегледе и исте обављати квалитетно, савесно и у складу са 

прописима и правилима професије.  
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Члан 6. 

Вађење крви и узимање узорака урина ће претходити осталим уговореним прегледима. 

Вађење крви и узимање узорака урина ће се обављати договореној локацији ( просторије наручиоца 

или добављача)  и у договорено време.  

Члан 7. 

По доласку на систематски преглед у просторијама Добављача, запослени Наручиоца добијају 

лабораторијско – биохемијски налаз и попис услуга које су уговорене.  

На попису, запослени оверава својим потписом који су прегледи обављени. На основу оверених 

пописа Добављач фактурише стварно извршене услуге.  

Пожељно је да се Систематски преглед појединог  запосленог обави у  једном дану, а највише у два 

дана. 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да изврши доставу извештаја запосленима лично на адресу Наручиоца, у 

складу са законом и поверљивошћу личних података, у појединачним ковертама са назнаком имена 

и презимена запосленог, у року од 7 дана од дана извршеног прегледа.  

 

Члан 9. 

Контролу пружања услуге од стране Добављача вршиће овлашћено лице Наручиоца.  

 

Члан 10. 

Уговорена цена услуга систематског прегледа запослених у нето износу је динара 

(словима:_______________ ___________) динара и утврђена је за 221  запослених лица, од чега 83 

жена и 138 мушкараца.  
Јединичне цене услуга, које чине предмет уговора, утврђене су у понуди Добављача  бр. 
__________датој на прописаним обрасцима ( образац понуде, техничка спецификација, образац 
структуре цене,из ове конкурсне документације који су саставни део уговора.)  

 
Члан 11. 

 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних 
обавеза. 
 
Вишом силом сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 
случајеви утврђени Законом. 

Члан 12.  

Добављач, као дужник, се обавезује да Наручиоцу, као повериоцу, приликом зекључења овог 

уговора као инструмент обезбеђења за добро – квалитетно извршење у уговореном року достави 

овлашћење оверено и потписано од стране овлашћеног лица дужника и банке код које има отворен 

текући рачун, и то:  

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

овлашћеног лица дужника, као инструмент обезбеђења за квалитетно извршење уговорене услуге у 

уговореном року са Меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 

10% од нето вредности уговора са роком доспећа најкасније 30 дана по истеку уговореног рока за 

извршење предметне услуге.  

 

Уз инструменте обезбеђења плаћања потребно је доставити копију картона депонованих потписа код 

пословне банке.  

Члан 13. 

Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора извршити до  01.12.2016. год.  

 

Члан 14.  

Добављач ће Наручиоцу испоставити фактуру са обрачунатим извршеним прегледима најкасније 

осмог у месецу за претходни месец , за обављене прегледе запослених у претходном месецу.  

Добављач ће уз фактуру доставити списак запослених којима је обављен преглед, са пописом услуга, 

овереним потписом запосленог, којим исти потврђује да су прегледи извршени.  
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Наручилац се обавезује да ће испостављене фактуре по месечним ситуацијама платити најдуже 45 
дана од дана пријема и овере исравне фактуре код наручиоца, са спецификацијом извршених услуга, 
према јединичним ценама из обрасца 5 ове конкурсне документације ( образац структура цене). 

 
Остале одредбе 

Члан 15. 
Уговор  ступа на снагу даном потписа од стране НАРУЧИОЦА и ДАВАОЦА УСЛУГЕ. Измене и допуне 
овог Уговора врше се у писменој форми. 
 
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, Закона о безбености и здравља на раду, као и други важећи прописи. 

 
Члан 16. 

 
Уговорне стране се обавезују да ће све евентуалне спорове настале у вези са овим Уговором и 
поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти. Уколико до споразума не 
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 17. 
 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 
 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега по 2 (два) за сваку уговорну страну. 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:       ИСПОРУЧИЛАЦ: 
 

МП  МП 
 
 
Име и презиме овлашћеног лица    Име и презиме овлашћеног лица 
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           ОБРАЗАЦ 6 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

 
Сагласно члану 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

 

Р.б. 

Износ трошкова у динарима  

 

 

  
 
    1 
 
    2 
 
    3 
 
    4 
 
    5 
 
   6 
 
   7 
 
   8 
 
   9 
 
   10 
 
        Укупно без ПДВ-а 
 

  Укупно са ПДВ-ом 
 
 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, 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. 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

 

Место:____________ (М.П.) _________________________ 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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           ОБРАЗАЦ 7 
 
 
 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВАНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 
Понуђач : ______________________________________________________________ 

  ( назив, седиште понуђача) 

 

 

 

• Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо у случају да нам буде 

додељен уговор за коју дајем понуду у јавној набавци ЈН 05/16 доставити средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то : 

•  Бланко соло сопствену меницу оверену и регистровану код пословне банке, потписану од 

стране овлашћеног лица дужника, као инструмент обезбеђења за квалитетно извршење 

уговорене услуге у уговореном року са Меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко 

соло менице на износ од 10% од нето вредности уговора са роком доспећа најкасније 30 дана 

по истеку уговореног рока за извршење предметне услуге.  

• Уз инструменте обезбеђења плаћања потребно је доставити копију картона депонованих 

потписа код пословне банке. 
 
 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________

 

(М.П.) 
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ПРИЛОГ П/1 

 

ПОШИЉАЛАЦ : 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

          ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

Булевар краља Александра 73, П.Ф.  895, 11001 Београд,  Србија 

 
 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ 
  

бр. ЈН 05/16 
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Прилог П3 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промет, 
 
ДУЖНИК:   Пун назив и седиште:__________________________________ 
 
(издавалац менице)  ПИБ: __________ Матични број:___________ 
 

Текући рачун:________________    код: _______________(назив банке), 
 
И з д а ј е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 
КОРИСНИК:  Пун назив и седиште: Универзитет у Београду-Грађевински факултет, Булевар краља 

Александра бр 73/I 
(поверилац)  

ПИБ: 100251144 Матични број:07006454 
Текући рачун:840-1437666-41 код: Управе за Трезор, 

 
Предајемо Вам 1(једну) потписану и оверену бланко-сопствену меницу сер.бр. ____________, и 
овлашћујемо _ ___________________________________________________________ 
__________ (пун назив и седиште корисника) као Повериоца, да предату меницу може попунити до 
максималног износа од ________________ динара (словима ___________________________________ 
динара) по Уговору о _________________________ ________________(навести предмет уговора)број 
__________________ од ___________ године као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и то на терет свих рачуна који су отворени код банке: 
 
________________________________________________________(назив банке и бр. текућег рачуна). 
 
На основу овог овлашћења, Наручилац _________________________________може попунити меницу 
са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10% од укупно уговорене вредности 
набавке добара, а у случају да дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року. 
 
Дужник се одриче права на: 
 

- повлачење овог овлашћења;  
 

- опозив овог овлашћења;  
 

- стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;  
 

- сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 
Менице су потписане од стране овлашћеног лица. 
 
Прилог: Бланко оверена меница серијски број ____________________ . 
 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Наручиоца, а један за 
Понуђача.  
 
У Београду, _________. године 
 
______________________________ 
 
(потпис одговорног лица и печат) 

 

 

 


