
 
 
 

 
 
Дом здравља „Вождовац“, 
Београд, ул. Устаничка 16 
тел: 011 3080582 
Web sajt: www.dzvozdovac.rs  
email: office@dzvozdovac.rs 
 
 
 
 

 
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) , Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова(,,Сл.гласник РС“ бр.29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.бр. 26/14 од 
06.10.2014., даје се : 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

ЈН мале вредности р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 

 
 

 
 

Процењена вредност ЈНмв је: 297.000,00 дин без ПДВ-а 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 
                                                                                                  ДОМ ЗДРАВЉА „ВОЖДОВАЦ“ 
                                                                                                                    Д и р е к т о р, 
 
                                                                                               Прим. др Нада Јовановић-Васиљевић, с.р. 
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Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
Редни број јавне набавке : 26/14   
 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ: 
 
 
 
       1. Oпшти подаци о јавној набавци 
  
       2. Подаци о предмету јавне набавке 
 

3. Позив за подношење понуде 
 
4. Услови за учешће у поступку  јавне набаке из члана 75. и 76. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
    бр.124/2012) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
6. Обрасци: 
 
 
  Обр.1.  Подаци о понуђачу 
 
      Обр.2.  Образац понуде  
 

             Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација  
 
   Обр.4.  Образац трошкова припреме понуде   
 
   Обр.5.  Образац изјаве понуђача о независној понуди 

 
            Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
            бр.124/2012) 
 

    Обр.7. Образац изјаве понуђача којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити 
              средства финансијског обезбеђења предвиђена у моделу уговора 
 
  Обр.8.  Образац изјаве понуђача да није имао раскид уговора о набавци добара   
                 која су предмет јавне набавке  

  
 Обр.9. Изјава понуђача да располаже  са добрима која су предмет јавне набавке на   
                       лагеру у свом магацину ( најмање у количини 25%) 

 
            Обр.10. Модел Уговора о набавци добара 
 

  
  
 
 
НАПОМЕНА: 
 

ОБРАСЦЕ  ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ, ПОТПИШЕ  И  
ИСТЕ ВРАТИ  НАРУЧИОЦУ. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 1. Наручилац : Дом здравља "Вождовац" Београд, Устаничка 16 
  
       2. Web sajt: www.dzvozdovac.rs, email: office@dzvozdovac.rs 
  

 3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
    у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

 4. Врста предмета: добра 
  

               5. Предмет јавне набавке мале вредности р.бр. 26/14: набавка добара: 
     „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 

 
 6. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
 7. Лице за контакт:  Виолета Миленковић  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/24 
 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 р.бр. 26/14 
  
 
 
1. Врста предмета: добра 
  

              2. Предмет јавне набавке мале вредности р.бр. 26/14: набавка добара: 
     „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 

3.Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
         44320000-9  Каблови и сродни производи 
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На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се: 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 
 

 Наручилац : Дом здравља "Вождовац" Београд, Устаничка 16 
  Web sajt: www.dzvozdovac.rs, email: office@dzvozdovac.rs 
 Здравствена установа 
 Врста поступка: јавна набавка мале вредности  
 Врста предмета: набавка добара  
 Предмет јавне набавке  р.бр. 26/14: набавка добара: 

              „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 

 44320000-9  Каблови и сродни производи 
 Критеријум  за избор најповољније понуде је :  најнижа понуђена цена 
 Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу 

јавних набавки, Интернет страни Дома здравља: www.dzvozdovac.rs, као и у Правној лужби 
Дома здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, соба 123, III  спрат,  сваког  радног дана од 
дана објаве позива за подношење понуде у времену од 08,00 до 13,00 часова. 

 Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 10 (десет) дана од дана објављивања 
јавног позива на Порталу јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац“, и то 
најкасније до 09,00 часова последњег дана истека рока, уколико последњи дан истека рока за 
достављање понуда, падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити следећи радни 
дан , односно до 24.10.2014. год. до 09,00 часова. 

 Понуде се достављају обавезно у  затвореним ковертама са назнаком: ,,Понуда за ЈН мв р.бр. 
26/14: набавка добара: „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“, не 
отварати“ на адресу Дома здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16. 
 На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. 
 Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом здравља,,Вождовац,, 
Београд, Устаничка 16, до последњег дана рока без обзира на начин на  који су послате.         

 Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда 24.10.2014. 
год. у 10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III спрату.   

 За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење  
 Представник који нема оргинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном отварању  понуда 

 Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана јавног отварања 
       понуда  
 Лице за контакт:  Виолета Миленковић;   
 Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
      подношење понуда  
 Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су  да 
кажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији. 

                                                                   
                                                                       М.П.          
                                                                                       
        

                                                 Члан комисије 
                                                   Вујадин Радовановић, лице за БЗР,с.р. 
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Дом здравља „Вождовац“            
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76.Закона о јавним набавкама (,,Службени 
гласник РС“ 124/2012).  

Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС“124/2012) достављањем следећих доказа уз понуду:  

   
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 
- Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова; 
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.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
- Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре  

4. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине  
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
- Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода; 

5.  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
- Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће 
делатности  

          6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
 животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 - Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
      бр.124/2012) 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:     
 

 7.    Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
  - Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) за 2013. обрачунску годину којим се    
доказује позитиван финансијски биланс, односно да понуђач није пословао са губитком. 
 
 8.   Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  
  - Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета  јавне набавке – 
доказ: копија собраћајне дозволе.  
 
 
 НАПОМЕНА:  
  
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 Доказ из тач. 3) мора бити издат након дана објављивања јавног позива, односно слања позива 
за подношење понуда. 
 Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС“ 124/2012) могу се доставити у неовереним копијама.  
            Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,  
је дужан, уколико наручилац захтева, да у року од 5 дана од дана пријема писменог позива достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, а пре доношења одлуке о додели уговора. 
    Уколико се установи да поједине фотокпије нису индентичне са траженим оригиналним 
документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће 
разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг 
лист да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.. 
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Дом здравља „Вождовац“            
Место:Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

            
 1) Језик у поступку јавне набавке: 

  Понуда се саставља и комплетна документација доставља на српском  језику у складу са чланом 
17.  Закона о јавним набавкама(,,Службени гласник РС“ 124/2012). 
 Документа достављена на страном језику морају бити преведена и оверена од стране судског тумача. 
 

 2) ПОНУДА 
Понуда мора бити  сачињена  на преузетим обрасцима из конкурснe документације, потпуна, 

јасна и недвосмислена, и потписана и оверена од стране овлашћеног лице понуђача.  
           Неблаговремене, незапечаћене(незатворене), некомплетне и непотпуне понуде по партијама и 
понуде које нису попуњене у складу са јавним позивом и  овим упуством из конкурсне документације  
неће бити узетe у разматарање. 

Понуђачи су обавезни да попуне све тражене ставке по спецификацији. 
           Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава. 
 
 ПОНУДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ: 

 податке о понуђачу: назив, седиште са адресом, име лица oвлашћеног за потписивање уговора, 
име особе за контакт, жиро рачун и назив банке, ПИБ, матични број, телефон, телефакс, Е-mail, 
 назнаку да се ради о понуди: понуда мора бити заведена код понуђача  
 датум сачињавања понуде, 
 укупан износ цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а  и укупан износ за уплату, 
 рок и начин плаћања: (рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема 

исправно испостављене фактуре)-понуђачу није дозвољено да захтева аванс,  
 рок испоруке: не може бити дужи од 5 дана од дана пријема поруџбенице, 
 важност понуде: мора да буде 180 дана од дана јавног отварања понуде, 
 рубрику "остало", 
 печат и потпис овлашћеног лица понуђача, 
 

Обрасци који су саставни део понуде: 
  Обр.1.  Подаци о понуђачу 
      Обр.2.  Образац понуде  

             Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација  
   Обр.4.  Образац трошкова припреме понуде   
   Обр.5.  Образац изјаве понуђача о независној понуди 
            Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (,,Сл.гласник РС“               
                       бр.124/2012) 

    Обр.7. Образац изјаве понуђача којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити 
              средства финансијског обезбеђења предвиђена у моделу уговора 
  Обр.8.  Образац изјаве понуђача да није имао раскид уговора о набавци добара  
                 која су предмет јавне набавке  

 Обр.9. Изјава понуђача да располаже  са добрима која су предмет јавне набавке на   
                       лагеру у свом магацину ( најмање у количини 25%) 
            Обр.10. Модел Уговора о набавци добара 

  
Обрасце понуђач  мора да попуни, овери печатом, потпише  и  исте врати  наручиоцу 

Уколико се не достави комплетна документација  од броја 1. до броја 8., и комплетни, попуњени  
оверени печатом, потписани  обрасци од броја 1. до броја 10., осим обрасца бр. 4., понуда неће бити 
исправна и као таква неће се даље разматрати. 
 

3) Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. 
 Понуде се достављају обавезно у  затвореним ковертама са назнаком: ,,Понуда за ЈН мв р.бр. 
26/14: набавка добара„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“, не отварати“ на 
адресу Дома здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16. 

 На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. 
  Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом здравља,,Вождовац,, 
Београд, Устаничка 16, до последњег дана рока без обзира на начин на  који су послате.         

 
 4) Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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 5) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 

доставља. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, означено и 
достављено обавезно у затвореним ковертама са назнаком: ,, Измена“, „Допуна“, или „Опозив Понуде“ 
за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара: „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“- не 
отварати. 
  
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју 
понуду. 
 
 6) 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. 
. 

  7) Уколико понуду подноси група понуђача навести све учеснике у заједничкој понуди и 
назначити на коверти. 

  Учесници у заједничкој понуди достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. од 
тач. 1) до 4) ЗЈН појединачно, а додатне услове (финансијски, пословни, технички и кадровски 
капацитет) испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
   За сваког учесника копирати и попунити  Обр.1. Подаци о понуђачу. 
 Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно чл. 81. Закона,а који обавезно садржи податке: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Уколико заједничка понуда буде изабрана као најповољнија пре закључења уговора од учесника у 
заједничкој понуди се захтева да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење 
набавке. Наведеним правним актом прецизира се одговорност сваког понуђача из групе за извршење 
уговора, а сви учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно.  
 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. 
 
 8) Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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,  у моделу уговора се наводе и исти потписују сви 
подизвођачи. 

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.   

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати 
испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 
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 Подизвођачи достављају доказе о ипуњености додатних услова из члана 76. (финансијски, 
пословни, технички и кадровски капацитет) испуњавају посебно. 

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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број 
подизвођача.  

 
 9) Валута: Цене из понуде морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а, износ 
ПДВ-а, и укупан износ за уплату са ПДВ-ом. 
  Цена је фиксна и не може се мењати, и обавезује понуђача до  реализације уговора. 
           У цену морају бити укалкулисани сви трошкови по паритету F-co наручилац ДЗ ,,Вождовац“ 
које понуђач има у реализацији предметне набавке (царина,трошкови испоруке). 
            Цена, подаци из понуде од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће 
се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. ЗЈН.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
 10) Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде- www.mfin.gov.rs, poreskaupravars.org. 
 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- minrzs.gov.rs. 
 

 11) СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 1. Средство финансијског обезбеђења за обезбеђење испуњења уговорних обавеза: - 
Оригинал сопствена бланко меница, са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверена са 
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, и то: 
 

  - за добро извршење посла  у износу 10% од вредности уговора  
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно избршење посла 
         
  
12) Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

 13) Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, могу се тражити у 
писаном облику, најксније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
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.  
 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.ЗЈН. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 14) 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. ЗЈН) 
 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 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) КРИТЕРИЈУМ  за доделу уговора је: најнижа понуђена цена 
 Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом предност има понуда са понуђеним 
дужим роком плаћања. 
 Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом и једнаким роком плаћања , предност 
има понуда са понуђеним краћим роком испоруке. 
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 16) 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- Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН(,,Сл.гласник РС“бр.124/2012) 
 
 17) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
 18) ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА: 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:office@dzvozdovac.rs, факсом на број:011/2443594 
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 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).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
     19)  УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела Уговора. 

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.  

 Последица  пропуштања наведеног рока је закључење уговора са првим следећим понуђачем на 
ранг листи. 
 Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 
као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце 
 

 
 
 

Ово Упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља 
понуђачима  уз осталу документацију.  
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                                                                                                                                                 Обр. 1.  
Дом здравља „Вождовац“ 
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 

 

 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

Назив  

Седиште и адреса  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Порески идентификациони 
број-ПИБ   

 

Матични број  

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 

Телефон  

 
Особа за контакт  

Телефон  

 
 
 
 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                              Обр. 2.                                         
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                                                                                           
 
 

П О Н У Д А 
бр.___________од __________године 
за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 

„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
 
 

1. Подаци о понуђачу: 

Назив (име) понуђача: ___________________________________________________ 

Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник понуде):  ___________________________________________________ 
                       (име, презиме и функција) 
Матични број понуђача: ______________________________ 
Порески број понуђача:______________________________ 
 
 
2. Понуду подносимо  ( заокружити) : 
а) самостално         б) са подизвођачем        в) као заједничка понуда  
 

3. Укупна цена је: _____________ динара без ПДВ-а, ____________ ПДВ; 

                                 _____________ динара  са ПДВ-ом. 

  

4. Услови понуде: 
 
Рок и Начин плаћања:_____________________________________ 
(рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема исправно испостављене фактуре)  
 
Рок испоруке _____________________________________________ 
(не може бити дужи од 5 дана од дана пријема поруџбенице) 
 
Важност понуде: __________________________________________ 
(најмање 180 дана од дана јавног отварања понуда)  
 
 
 Остало :_________________________________________________ 
 
 
 
 
   Место и датум:                Понуђач: 
              М. П. 
_____________________                                                                      _______________________                                                                                                                       
                                                                                                                  потпис овлашћеног лица 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                              Обр.3.                                      
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 

 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
Р.бр. Назив добра Јед. 

мере 
Количина 
у јед. мере 

Цена по 
јед. мере 

 Укупно Произвођач 

1 Дозна Ø 60 Ком 100      
2 Дозна Ø 78 Ком 20      
3 Дозна 100 х 100  Ком 10      
4 Кабал PPJ 3 х 1,5 мм2 м 50      

5 Флуо цев 58 w Ком 25      
6 Флуо цев 36 w Ком 125      
7 Флуо цев 18 w Ком 125      
8 Стартер S2 4-22 w Пак. 7      
9 Стартер S10 4-65 w Пак. 7      
10 Једнополна инсталациона склопка 

10/250 бели међу рам (прекидач 
једнополни) 

Ком. 10      

11 Серијска инсталациона склопка 
10/250 бели међу рам (прекидач 
серијски) 

ком 10      

12 Наизменична инсталациона склопка 
10/250 бели међу рам (прекидач 
наизменични)  

Ком 5      

13 Унакрсна инсталациона склопка 
10/250 бели међу рам (прекидач 
унакрсни)  

Ком 5      

14 Једнополни прекидач ОГ плстични Ком 5      
15 Серијски прекидач ОГ пластични Ком 5      
16 Разводна кутија шест отвора ОГ Ком 5      
17 Изолир трака Ком 15      
18 Жица пун пресек П-2,5 мм2 м 100      

19 Рефлектор сензор 500 w Ком 2      
20 Термостат 0-300 0C са кип сондом Ком 2      

21 Топљиви уметак-патрон 10 А Ком 30      
22 Топљиви уметак-патрон 16 А Ком 30      
23 Топљиви уметак-патрон 20 А Ком 30      
24 Ножасти осигурач NV 00 80A/500V Ком 3      
25 Ножасти осигурач NV 00 100A/50V Ком. 3      
26 Ножасти осигурач NV 00 160A/50V Ком 3      
27 Аутоматски осигурач 10 А Ком 10      
28 Аутоматски осигурач 16 А Ком 10      
29 Аутоматски осигурач 20 А Ком 10      
30 Сијалица за замрзивач E-14  15 w 

мињон 
Ком 5      

31 Мињон сијалица  Е – 14/40 w Ком 10      
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32 Спратна табла надзидна 18 места Ком 1      
33 Спратна табла надзидна 12 места Ком 1      
34 Спратна табла надзидна 4-6 места Ком 1      
35 Бакарни чешаљ са 100 зубаца Ком 1      
36 Прохромска буксна 2,5 mm2 Ком 50      

37 Каналица 16 х 16 Л=2м ком 20      
38 Каналица 12 х 12  Л=2м ком 10      
39 Каналица 25 х 25 Л=2м ком 15      
40 Тинол жица 0,75 мм 250 гр Калем 2      
41 Тинол паста 80 гр ком 2      
42 Сијалица црвена 15 w 220 v ком 15      
43 Кип прекидач 16 А Ком 5      
44 Кип прекидач 16 А са сигналном 

сијалицом 
Ком 5      

45 Кип прекидач 16 А ОГ са сигналном 
сијалицом  

Ком 5      

46 Кабал са утикачем 1,5 мм2  L=2 м Ком 5      

47 Силиконска жица лицнаста 1,5 mm2 м 100      

48 Силиконска жица лицнаста 2,5 mm2 м 100      

49 Прекидач клик-клак (0 - 1) мали Ком 5      
50 Прекидач клик-клак (0 - 1) велики Ком 5      
51 Рингла 145 мм Ком 3      
52 Рингла 180 мм Ком 3      
53 Т разводник троструки  Ком 2      
54 Каналица 25 х 25 мм2 м 50      

55 Кабал телефонски 2 х 2 х 0.6 мм2 м 100      

56 Двополни утикач са уземљењем 
16А 250V „L“ бели (утикач 
монофазни)  

Ком 10      

57 Fid склопка монофазна 25/0,3 2AC Ком 2      
58 Fid склопка трофазна 4 x 25/0,5  Ком 2      
59 Склопка ваздушна MS 5 - 13 Ком 1      
60 Светиљка флуо надградна 2 х 36  w Ком 2      
61 Светиљка флуо надградна 2 х 18  w ком 2      
62 Светиљка флуо надградна 4 х 18  w Ком 2      
63 Светиљка флуо надградна 4 х 36 w Ком 2      
64 Телефонски пин 4Р/4С Ком 50      
65 Телефонски пин 6Р/4С Ком 50      
66 Телефонска пркључница 2 х 623 Ком 5      
67 Грло керамичко Е – 27 – висеће Ком 10      
68 Грло керамичко Е – 27  плафонско Ком 20      
69 Грло порцелан Е – 14 плафонско Ком 10      
70 Сијалицa Е-27 60 w Ком 100      
71 Сијалицa Е-27 75 w Ком 100      
72 Сијалицa Е-27 100 w Ком 20      
73 Штедљива сијалица Е 27 220 v 20 w Koм 5      
74 Светиљка бродска (silimunska) Ком 10      
75 Кабал  PPY 3 х 1,5 mm2 м 100      
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76 Кабал  PPY 3 х 2,5 mm2 м 100      

77 Кабал  PPY 5 х 2,5 mm2 м 50      

78 Подсклоп са четири места Ком 3      
79 Подсклоп са 6 места Ком 3      
80 Двополна утичница са 

порцеланским улошком 16 А  
(шуко II) 

Ком 30      

81 Двополна прикључница дупла 16 А 
(шуко II двострука) 

Ком 20      

82 Наизменични прекидач ОГ 
пластични 10 А 

Ком 5      

83 Шуко II ОГ пластични 16 А 250 v Ком 10      
84 Прекидач кварцне пећи шири 

тињалица 16 А IRS 
Ком 20      

85 Арматура стрела 13 w Ком 2      
86 Арматура стрела 28 w Ком 2      
87 Топљиви патрон 25 А Ком 20      
88 Топљиви патрон 35 А Ком 10      
89 Топљиви патрон 50 А Ком 10      
90 Топљиви патрон 63 А Ком 10      
91 Спирални кабал за слушалицу Ком 3      
92 Термостат за бојлер 00 – 90 0C  Kom 5      

93 Редна клема 2,5 мм2 Ком 10      

94 Редна клема 4 мм2 Ком 5      

95 Редна клема 6 мм2 Ком 5      

96 Термостат сигурносни за бојлер Ком 5      
97 Пригушница 20 w Ком 2      
98 Пригушница 40 w Ком 2      
99 Пригушница 60 w Ком 2      
100 Пригушница за живине сијалице Ком 3      
101 Кварцни грејач 1000 w Ком 10      
102 Кварцни грејач 800 w Ком 10      
103 Кварцни грејач 600 w Ком 10      
104 Носач флуо цеви Ком 25      
105 Носач стартера Ком 25      
106 Трофазна утичница Ком 3      
107 Шуко III ОГ пластични Ком 3      
108 Трополни утикач L  Ком 5      
109 Жица лицнаста P/F 4 мм2 м 30      

110 Жица лицнаста P/F 6 мм2 м 30      

111 Жица лицнаста P/F 10 мм2 м 30      

112 Жица лицнаста P/F 16 мм2 м 30      

113 Жица лицнаста P/F 25 мм2 м 30      

114 Папучице 4 мм2 ком 20      

115 Папучице 6 мм2 ком 20      

116 Папучице 10 мм2 ком 20      
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117 Папучице 16 мм2 ком 20      

118 Папучице 25 мм2 ком 20      

119 Међугајтански прекидач Ком 10      
120 Хилзне 2,5 мм2 Ком 100      

121 Шкара клема 4-16/4 мм2 Ком 4      

122 Шкара клема 25-35 мм2 Ком 2      

123 Пластичне везице 3,5 x 370 Ком 200      
124 Дозна Ø65 за ригипс Ком 25      
125 Дозна Ø78 за ригипс Ком 15      
126 Дозна 100 х 100 за ригипс Ком 10      
127 Поклопац 100 х 100 ком 20      
130 Рефлектор лед 50 W 220 v са ИЦ 

сензором 
ком 1      

131 Рефлектор лед 220 v без сензора ком 2      
132 Опал кугле ком 10      
133 Арматура коса керамичка  ком 5      
134 Арматура равна керамичка ком 5      
135 Грејач за ТА пећ цевни  1 кw ком 4      
136 Грејач за ТА пећ цевни 1,5 кw ком 4      
  УКУПНО:    
  ПДВ 20%    
  С В Е Г А:    

 

 
 
Напомена: 
- За поједине производе наведен је назив производа произвођача чији квалитет одговара потребама Дома 
здравља. 
Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти 
квалитет или одговарајуће наведеном. 
- Електро материјал мора бити нов, некоришћени 
- За електро материјал даје се онај гарантни рок који је у складу са утврђеним гарантним роком 
произвођача, односно даје се гарантни рок који за предметни резервни део даје његов произвођач. 
-У цену морају бити укалкулисани сви трошкови по паритету F-co наручилац ДЗ ,,Вождовац“ . 
 
 
 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________    М.П.                                             _________________________ 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                                Обр. 4.  
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012), као заступник 
понуђача прилажем следећи 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 
 

ВРСТА ТРОШКОВА ПОНУДЕ ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

УКУПНО:  

ПДВ:  

СВЕГА:  

 
 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. (члан 88.  ЗЈН). 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 

М.П. 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                                Обр. 5.  
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 
 
 
У складу са  чланом 26. Закона о јавним набавкама(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012), као заступник 
понуђача дајем следећу: 

 

 
 

 
ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

Понуђач:__________________________ 

У понуди  за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да смо понуду поднели независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                  Потпис овлашћеног лица: 
 
______________                                         ____________________________ 

 

               М.П. 
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                                                                                                                                    Обр. 6. 

Дом здравља „Вождовац“ 
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012), као заступник 
понуђача прилажем следећу 

 

ИЗЈАВУ  

 

Понуђач:__________________________ 
 
У понуди  за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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Дом здравља "Вождовац"                                                                                                                        Обр. 7. 
Место: Београд,Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 
 

 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 
којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора, 

 доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у моделу уговора 

 

 

Понуђач:__________________________  
 
У понуди  за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
 
се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 
моделу уговора:  
Оригинал сопствена бланко меница, са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверена са 
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице и то:  
- за добро извршење посла  у износу 10% од вредности уговора  
са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно избршење посла; 
 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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Обр. 8.  

Дом здравља „Вождовац“ 
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 26/14 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

  КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Понуђач:__________________________  
У понуди  за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у последњих 12 месеци 
нисмо имали раскид уговора о испоруци добара која су  предмет јавне набавке због неиспуњења 
уговорних обавеза. 
 

 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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                                                                                                                                                                     Обр. 9. 
Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
Редни број ЈН мв: 26/14 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА  РАСПОЛАЖЕ  СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ЛАГЕРУ У 

СВОМ МАГАЦИНУ ( НАЈМАЊЕ У КОЛИЧИНИ 25%) 
 

 

Понуђач:__________________________  
У понуди  за ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да располажемо са добрима која су 
предмет јавне набавке на лагеру у свом магацину у сваком тренутку најмање у количини од 25% , и да 
ћемо омогућити Наручиоцу  увид у стање магацина за предметна добра у сваком тренутку. 
 

 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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                                                                                                                                                                  Обр.10. 
Дом здравља „Вождовац“                                                    
Број:______________ 
Датум:____________ 
Место: Београд, Устаничка 16 
Редни број ЈН мв: 26/14 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  
(Модел)  

 
Закључен између:  
1). Домa здравља „Вождовац“са седиштем у Београду, улица Устаничка бр. 16, 
кога заступа директор Прим. др Нада Јовановић-Васиљевић (у даљем тексту: Купац),  
порески идентификациони број 101734535, матични број 07028547, 
и 
2). ________________________, са седиштем у ____________ул._______________________бр.________, 
кога заступа директор____________________________(у даљем тексту: Продавац), 
порески идентификациони број___________________, матични број  ____________________. 
 
 

Члан 1. 
     Уговорне стране констатују: 

- да је Купац, на основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки и Интернет 
страници Дома здравља ,,Вождовац“ дана 14.10.2014.год., спровео поступак 
ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 

-       да је Продавац доставио понуду заводни број ________ од _________2014. године заведена           
        код  наручиоца број (попуњва наручилац) од (попуњва наручилац) 2014. године која се  
        налази у прилогу Уговора и  саставни је део овог Уговора; 
- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације и роком 

важности од ______ дана од дана јавног отварања понуда. 
 
                                                                                    Члан 2. 
 Предмет уговора је: 
 куповина добра „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“, одређене у 
структури цене-спецификацији понуде Продавца која је  саставни део понуде и овог Уговора. 
 
                                                                                  Члан 3. 
Цена за наведена добра из члана 2. овог Уговора износи :   
 
____________________ динара, без ПДВ-а, 
____________________ динара, са ПДВ-ом. 
  
                                                                                  Члан 4. 

Продавац  се обавезује да Купцу  добара испоручује  сукцесивно, сходно потребама Купца до +/-
30% од уговорене количине.  

Купац  ће Продавцу  за сваку испоруку предати поруџбеницу за испоруку добра.  
Продавац се обавезује да испоруку добра врши у року од _____дана од дана добијања 

поруџбенице од Купца , својим превозом, ф-цо магацин Купца. 
  Место испоруке је седиште Купца, које се налази у Београду, улица Устаничка  бр. 16. 
 Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке 
изврши квалитативан и количински пријем добра, што се  потврђује записником, који потписују 
присутна овлашћена лица Купца и  Продавца. 
 Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају  недостатке у 
квалитету и очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити  најкасније у року од  два дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка  понови 
3 пута, Продавац  мора  заменити новим добром, које има једнаке или боље карактеристике.  
 
                                                                                     Члан 5. 
 Записник из члана 4. става 5. овог Уговора и достављена фактура Купцу, представљају основ за 
плаћање. 
 Купац се обавезује да у року од  _____ дана од пријема исправно испостављене фактуре плати 
цену за испоручена добра - и то на рачун продавца, бр. ___________________, код______________ банке. 
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                                                                                Члан 6. 
 Гарантни рок је прихваћен у понуди Продавца и мора бити у складу са гарантним роком 
произвођача ауто делова . 
 
                                                                                 Члан 7. 
 У случају прекорачења рока извршења услуге из члана 4. став 3. овог Уговора Продавац је у 
обавези да за сваки дан закашњења исплати Купцу на име уговорене казне пет промила од износа укупне 
уговорене вредности наруџбине . 
 Укупна висина уговорне казне коју по основу из претходног става Продавац плаћа Купцу може 
да износи највише до 5 % укупне уговорене вредности. 
 Делимично извршење уговорених обавеза у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 
уговорне казне. 
  У случају да Продавац не изврши своју уговорену обавезу ни у року од 7 дана од истека рока из 
члана 4. став 3. овог Уговора, Купац задржава право једностраног раскида уговора а Продавац је у 
обавези да Наручиоцу на име Уговорене казне исплати 5% од износа укупно уговорене цене без ПДВ-а. 
 

Члан 8. 
  Одредбе члана 7. овог Уговора се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано 
неблаговременим преузимањем робе од стране Купца, и у случају немогућности испуњења Уговора 
услед наступања више силе. Вишом силом се сматрају природне катастрофе, транспортне несреће, 
одлуке органа власти и други случајеви утврђени законом. 

 Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење преузетих 
обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка, односно престанка спречености. 
 
                                                                                 Члан 9. 
  Продавац се обавезује као СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА да ће благовремено 
извршити своје обавезе преузете овим Уговором, доставити Купцу:  
Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са 
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, и то: 
  - за добро извршење посла  у износу 10% од вредности уговора  
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно избршење посла. 
      
                                                                                 Члан 10. 
 Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 7 дана од дана 
обавештења друге уговорне стране уколико постоје оправдани разлози. 
 Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случају ако за то настану оправдани 
разлози: 
 - неиспуњење наруџбине од стране продавца у року датом у члану 4. овог Уговора 
 - роба није одговарајућег квалитета 
 
                                                                                Члан 11. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна , 
са роком важности од 12 месеци. 
  Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 
  На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
                                                                                 Члан 12. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора – уговорне стране ће 
покушати   да реше споразумно. 

 Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност  
 Привредног суда у Београду. 
 
                                                                                 Члан 13. 
  Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе уговорне 
стране. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да  уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље 
 
     
 ПРОДАВАЦ                                                                                                      КУПАЦ 
                      Д и р е к т о р , 
_____________________________      ________________________________ 
                                                                                          Прим. Др Нада Јовановић-Васиљевић 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела уговора. 


