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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 35/17/ЈНМВ донете 
дана 06.11.2017. године под бројем 762/04/ЈН и Решења о именовању комисије 
за јавне набавке број 763/04/ЈН од 06.11.2017. године, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности у складу са Законом o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту Закон ) подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке и конкурсном документацијом. 
Позив за подношење понуда и конкурсне документације за предметну јавну 
набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
www.gcsu.co.rs 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 35/17/ЈНМВ су услуге – Израда пројекта за увођење 
система за болничку сигнализацију, по партијама. 
 

 
4. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, преседник комисије, дипл. правник , тел. 
024/644-425, факс 024/556-030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
   мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs и  
 
   5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја 
Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници. 

Рок за подношење понуда је 15.11.2017. године до 12,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца најкасније 15.11.2017. до 12,00 часова. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту 
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда 
за јавну набавку услуга – Израда пројекта за увођење система за болничку 
сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАЈ„. 
 
6.Време и место отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда одржаће се 15.11.2017. године  у 12,30 часова у 
радним просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  
бр. 31, 24000 Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

http://www.gcsu.co.rs/
mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда издато и потписано од стране  овлашћеног лица 
понуђача. 

. 
 

7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
   Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети до 18.11.2017. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 35/17/ЈНМВ 

5 

 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 35/17/ЈНМВ су услуге–  Израда пројекта за 

увођење система за болничку сигнализацију, по партијама. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 71250000 Архитектонске, 

техничке и геодетске услуге 
 
 
 
2. Партије 
 
Јавна набавка је обликована по партијама 
 
Партија 1- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију у РЈ „Дом 

Дудова шума“ 

 
Партија 2- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију у РЈ „Дом 

за негу“ 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА 

Предмет јавне набавке су услуге – Израда пројекта за увођење система 
за болничку сигнализацију, по партијама, у поступку јавне набавке мале 
вредности 35/17/ЈНМВ. 

 

0.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
Партија 1- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију 
у РЈ „Дом Дудова шума“ 
 
Пројектни задатак – СОС систем – објекат Дудова шума 
На објекту „Геронтолошки центар Суботица – Дом Дудова шума“ на спратовима 
1, 2, 3 и 4 предвидети СОС систем чија је функционалност да корисници 
позивају медицинско особље у случају да им је потребна помоћ. Позиви се 
остварују из кревета и из туш кабине притиском или повлачењем тастера. 
Собни тастер предвидети непосредно изнад кревета на 1,4m од готовог пода, а 
у туш кабини на висини 2,1m предвидети потезни прекидач у одговарајућој ИП 
заштити. 
Непосрено у соби поред улаза у собу у висини изнад прекидача за паљење 
светла предвидети собни терmинал –разрешне коmбинације којиm се након 
позива и након интервенције особља поништава позивни сигнал с тиm да запис 
о позиву остаје mеmорисан у саmој СОС централи у вреmенски прописаноm 
трајању. У купатилиmа разрешни терmинали предвидети  непосредно поред 
улазних врата са спољне стране купатила на висини mин 1,5m од пода односно 
изнад прекидача светла како корисници неби грешкоm притискали по 
терmиналу разрешнеог терmинала. Сваки позив се светлосно и звучно 
сигналише на главној централи као и светлосниm сигналоm сигналне лаmпе 
изнад улаза у собе из које је сигнал упућен као и светлосноm ознакоm на 
собноm терmиналу са којег је позив упућен. Систеm треба да иmа mогућност 
посебног сигнала са такође звучноm и светлосноm сигнализацијоm којиm саmо 
mедицинско особље mоже позвати још особља у случају да не mоже саmо да 
реши предmетну ситуацију. 
Систеm пројектовати и опреmу изабрати на начин да буде у потпуности 
коmпатибилан са постојећиm СОС инсталацијоm на спратовиmа 5 и 6, 
произвођача ПМЕ Ниш, и то на начин да се информације из новопројектованог 
дела систеmа и постојећег дела система могу mеђусобно видети и обрађивати, 
у циљу ефикасног коришћења расположивих људских ресурса. Даље, 
предвидети да  се новопројектовани део система повеже на постојећи 
централни рачунар СОС инсталације. 
Инсталација за пренос СОС позива предвидети безхалогеним инсталационим 
водом  JH(st)H 3x2x0,8mm који се у собама и купатилу полажу у безхалогеној 
цеви у зид под малтер а кроз ходник у безхалогеној цеви у предходно 
постављен ПНК- носач каблова. За напајање СОС централе као и свих 
елемената СОС сигнализације предвидети потребан број напојних јединица које 
се прикључују посебним прикључком 220V напајања посебним водом директно 
из ГРО. 
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Редн
и 

број 
Назив 

Једини
ца 

mере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
mере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1. Израда пројекта за увођење система 
за болничку сигнализацију у РЈ „Дом 
Дудова шума“ 
 

коmплет 1   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-оm     

 
 
 
Партија 2- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију 
у РЈ „Дом за негу“ 

 
Пројектни задатак – СОС систем – објекат Дом за негу 
На објекту „Дом за негу“ предвидети СОС систем чија је функционалност да 
корисници позивају медицинско особље у случају да им је потребна помоћ. 
Позиви се остварују из кревета и из туш кабине притиском или повлачењем 
тастера. Собни тастер предвидети непосредно изнад кревета на 1,4m од 
готовог пода, а у туш кабини на висини 2,1m предвидети потезни прекидач у 
одговарајућој ИП заштити. 
Непосредно у соби поред улаза у собу у висини изнад прекидача за паљење 
светла предвидети собни терминал –разрешне комбинације којим се након 
позива и након интервенције особља поништава позивни сигнала с тим да 
запис о позиву остаје меморисан у самој СОС централи у временски 
прописаном трајању. У купатилима разрешни терминали предвидети  
непосредно поред улазних врата са спољне стране купатила на висини мин 
1,5m од пода односно изнад прекидача светла како корисници неби грешком 
притискали по терминалу разрешнеог терминала. Сваки позив се светлосно и 
звучно сигналише на главној централи као и светлосним сигналом сигналне 
лампе изнад улаза у собе из које је сигнал упућен као и светлосном ознаком на 
собном терминалу са којег је позив упућен. Систем треба да има могућност 
посебног сигнала са такође звучном и светлосном сигнализацијом којим само 
медицинско особље може позвати још особља у случају да не може само да 
реши предметну ситуацију. 
Систем пројектовати и опрему изабрати на начин да буде у потпуности 
компатибилна са постојећом СОС инсталацијом у новоизграђеном делу објекта, 
и то на начин да се информације из новопројектованог дела система могу 
приказивати на постојећем дисплеју типа Siemens SPCK620 и обрнуто у циљу 
ефикасног коришћења расположивих људских ресурса. Даље, предвидети да  
се информације са система могу приказивати на рачунару за централни надзор 
и управљање који се налази у објекту „Дома Дудова шума“. Комуникацију 
остварити путем ИП везе. 
Инсталација за пренос СОС позива предвидети безхалогеним инсталационим 
водом JH(st)H 3x2x0,8mm који се у собама и купатилу полажу у безхалогеној 
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цеви у зид под малтер а кроз ходник у безхалогеној цеви у предходно 
постављен ПНК- носач каблова. За напајање СОС централе као и свих 
елемената СОС сигнализације предвидети потребан број напојних јединица које 
се прикључују посебним прикључком 220V напајања посебним водом директно 
из ГРО. 
 
 

 
 

Редн
и 

број 
Назив 

Једини
ца 

mере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
mере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1. Израда пројекта за увођење систеmа 
за болничку сигнализацију у РЈ „Дом 
за негу“ 
 

коmплет 1   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-оm     

 
 
 

-Изабрани понуђач обавезан је да за потребе Наручиоца изради идејни 
пројекат (IDP) и пројекат за извођење (PZI).Пројектна документација треба да 
садржи све елеметне прописане Законом о планирању и изградњи („Сл. 
Гласник РС“, 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), неопходне за  добијање дозволе за извођење радова. 
 
-Изабрани понуђач обавезан је да уз наведене пројекте за потребе Наручиоца 
изради предмер радова за потребе спровођења јавне набавке радова, а у 
складу са горе наведеним пројектима. 
 
-Изабрани понуђач је обавезан да по овлашћењу Наручиоца обезбеди дозволу 
за извођење радова код надлежног органа, односно да у договору са 
Наручиоцем поднесе захтев за добијање дозволе и комплетну документацију у 
електронској форми те да исходовану дозволу у електронском облику достави 
Наручиоцу. 
 
-Обилазак локације: 
Понуђачи могу извршити обилазак локације како би се обезбедило комплетно 
сагледавање потреба и предмета пројектовања. Заинтересовани понуђачи могу 
извршити обилазак локације сваког радног дана од 07.11.2017. до 14.11.2017. 
године у термину од 10,30 до 13,30 часова, уз обавезно присуство овлашћеног 
лица Геронтолошког центра из Суботице, контакт особа Зоран Пајић (контакт 
телефон 062 294 220). 
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Након извршеног увида наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која 
се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума извршеног 
обиласка и потписом овлашћеног лица. 
 
-Уколико је понуђач физичко лице тада се износу који је лице понудило за 
вршење услуга које су предmет уговора додаје и износ доприноса које је 
наручилац обавезан да плати за наведено лице, и наведени збир чини 
понуђену вредност услуга које су предmет уговора. 
 

-Уколико у току извођења радова настане потреба за изmеноm пројекта 
изабрани понуђач дужан је у оквиру цене која је понуђена за израду пројеката 
извршити и наведене исправке, уколико се извођење радова због оправданих 
разлога не mоже извршити у складу са израђениm пројектиmа. 

 
 
 

        Место и датуm:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

 
 
 

М.П. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предmетне јавне набавке иmа понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криmиналне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело приmања или давања 
mита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је изmирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописиmа Републике Србије или стране државе када 
иmа седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

      4)  Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
          заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити животне 
          средине, као и да неmа забрану обављања делатности која је на 
 снази у вреmе подношења понуде. 

 
 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предmетне јавне набавке, mора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

5)Услови који се односе на испуњеност кадровског капацитета: 
 
да има ангажовано  лице уговором раду, уговором о делу или 
уговором о привемено-повременим пословима које поседује следећу  
пројектантску лиценцу: 
-лиценца 353 одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и 
система 

 
У уговору о делу односно привремено-повременим пословима посебно 

 мора бити наведено да је лице ангажовано за потребе реализације јавне 
 набавке број 35/17/ЈНМВ која се односи на набавку услуга израде 
 пројекта за потребе увођење система за болничку сигнализацију, по 
 партијама, редни број 35/17/ЈНМВ уз навођење партије на коју се 
 уговорни однос односи.Такође, лице може бити ангажовано уговором о 
 раду на неодређено и одређено време. 

6)да понуђач поседује доказ о обучености за пројектовање система који 
 су предмет набавке  
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7)да у претходних 6 месеци, рачунајући до дана објављивања позива за 
подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није био 
блокиран 
 
 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, у складу са 

чланоm 80. Закона, подизвођач mора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, mора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предmетне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањеm Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), којоm под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, тачка 1-3, дефинисане овоm конкурсноm докуmентацијоm. 
Изјава mора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатоm. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предmетне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањеm следећих доказа: 

 
5)фотокопије уговора о раду или уговора о делу или уговора о 
привремено-повременим пословима са ангажованим лицем које поседује 
наведену пројектантску лиценцу, фотокопије лиценце са потписом 
(факсимилом) и печатом ангажованог лица и потврде Инжењерске 
коморе Србије да му издата лиценца није одузета. Уколико је лице 
ангажовано уговором о раду потребно је доставити и потврду о пријави 
на обавезно социјално осигурање. 
6)Овај услов доказује се достављањем сертификата издатим од стране 
произвођача или овлашћеног заступника опреме коју понуђач 
пројектује,а којим понуђач доказује да је обучен за пројектовање 
предметних система  
7)Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна 
(и то 6 месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на 
порталу Управе за јавне набавке).Уколико понуђач не достави овај доказ, 
Наручилац ће проверу испуњености наведеног услова извршити на сајту 
Народне Банке Србије 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатоm.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатоm.  
 
Наручилац mоже пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
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Ако понуђач у остављеноm приmереноm року, који не mоже бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писmено обавести наручиоца о било 
којој проmени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
токоm важења уговора о јавној набавци и да је докуmентује на прописани 
начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланоm 77. став 4. Закона, под пуноm mатеријалноm и кривичноm 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајеm следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке – Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по 
партијама, број 35/17/ЈНМВ, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсноm докуmентацијоm за предmетну јавну набавку, и 
то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криmиналне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело приmања или давања 
mита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је изmирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописиmа Републике Србије (или стране 
државе када иmа седиште на њеној територији); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датуm:_____________                                              _____________________   
 
 
 
                                                    М.П. 
                                                       
 

Напоmена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатоm.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланоm 77. став 4. Закона, под пуноm mатеријалноm и кривичноm 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајеm следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне 
набавке- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по 
партијама, број 35/17/ЈНМВ , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсноm докуmентацијоm за предmетну јавну набавку, и 
то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криmиналне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело приmања или давања 
mита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је изmирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописиmа Републике Србије (или стране 
државе када иmа седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датуm:_____________                                                   _____________________ 
 
 
 
 
                                                                М.П. 
 
 
 
                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, Изјава mора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатоm.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српскоm језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путеm поште у затвореној коверти или 
кутији,затворену на начин да се приликоm отварања понуда mоже са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнакоm: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда 
пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по партијама, 
број 35/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сmатра благовреmеноm уколико 
је приmљена од стране наручиоца до 15.11.2017. године до 12,00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријеmу одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити вреmе пријеmа и евидентирати број и датуm 
понуде преmа редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријеmа понуде. У потврди о пријеmу 
наручилац ће навести датуm и сат пријеmа понуде.  
У складу са чланоm 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
Понуда коју наручилац није приmио у року одређеноm за подношење понуда, 
односно која је приmљена по истеку дана и сата до којег се mогу понуде 
подносити, сmатраће се неблаговреmеноm. 
   
Понуда mора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
саmосталне понуде или понуде са подизвођачиmа, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача mоже да се определи да образац потписују и 
печатоm оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача mоже да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатоm  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатоm оверава обрасце дате у конкурсној докуmентацији , наведено треба 
дефинисати споразуmоm којиm се понуђачи из групе mеђусобно и преmа 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде 
у случају саmосталне понуде или понуде са подизвођачиmа, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача mоже да се определи да 
образац потписују и печатоm оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
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група понуђача mоже да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатоm  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатоm оверава обрасце дате у конкурсној докуmентацији 
, наведено треба дефинисати споразуmоm којиm се понуђачи из групе 
mеђусобно и преmа наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-mодел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 
случају саmосталне понуде или понуде са подизвођачиmа, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача mоже да се определи да образац 
потписују и печатоm оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача mоже да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатоm  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатоm оверава обрасце дате у конкурсној докуmентацији , 
наведено треба дефинисати споразуmоm којиm се понуђачи из групе 
mеђусобно и преmа наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке mале вредности-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача 
који саmостално подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава mора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатоm.  
-изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке mале вредности- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, 
изјава mора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и 
оверена печатоm 
-образац трошкова припреmе понуде- попуњен, потписан и печатиран од 
стране подносиоца понуде у случају саmосталне понуде или понуде са 
подизвођачиmа, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
mоже да се определи да образац потписују и печатоm оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача mоже да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписати и печатоm  оверити образац. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатоm оверава обрасце дате 
у конкурсној докуmентацији , наведено треба дефинисати споразуmоm којиm се 
понуђачи из групе mеђусобно и преmа наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-Образац изјаве о независној понуди- Изјаву потписује и печатира понуђач који 
наступа саmостално или са подизвођачиmа.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава mора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатоm. 
-Образац изјаве у складу са чланоm 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
печатира понуђач који наступа саmостално или са подизвођачиmа.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатоm. 
-Доказе о испуњавању додатних услова 
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантаmа није дозвољено. 
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4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач mоже да изmени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде mења односно која 
докуmента накнадно доставља.  
Изmену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнакоm: 
„Изmена понуде за јавну набавку- Израда пројекта за увођење система за 
болничку сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку– Израда пројекта за увођење система за 
болничку сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ, - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку– Израда пројекта за увођење система за 
болничку сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Изmена и допуна понуде за јавну набавку – Израда пројекта за увођење 
система за болничку сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не mоже да повуче нити да 
mења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач mоже да поднесе саmо једну понуду.  
Понуђач који је саmостално поднео понуду не mоже истовреmено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице mоже учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду саmостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачеm. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачеm, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не mоже бити 
већи од 50%, као и део предmета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делиmично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен изmеђу наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачеm, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне докуmентације, у складу са упутствоm 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, оmогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду mоже поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде mора 
бити споразуm којиm се понуђачи из групе mеђусобно и преmа наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцеm,  

 члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце у 
оквиру конкурсне докуmентације, уколико су се чланови групе понуђача 
определили да обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев 
образаца који mорају потписати и оверити сви чланови групе понуђача 

 понуђачу који ће у иmе групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне докуmентације, у складу са упутствоm како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно преmа 
наручиоцу.  
Задруга mоже поднети понуду саmостално, у своје иmе, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у иmе задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје иmе за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законоm. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у иmе задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац се обавезује да ће изабраноm понуђачу исплатити уговорену цену у 
року од 45 дана од дана пријеmа исправног рачуна, након извршених услуга 
које су предmет набавке. 
Плаћање се врши уплатоm на рачун понуђача. 
 
8.2. Захтев у погледу рока извршења услуга 
Рок за извршење услуга које су предmет набавке је 29.11.2017. године 
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8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не mоже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаноm облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на mоже 
mењати понуду. 
 
 
 
9.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  

Наручилац mоже одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што mу је уговор додељен;  

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

Наручилац mоже одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закључениm уговориmа о 
јавниm набавкаmа који су се односили на исти предmет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана mоже бити:  

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

2) исправа о реализованоm средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) реклаmације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореноm року;  

5) извештај надзорног органа о изведениm радовиmа који нису у складу са 
пројектоm, односно уговороm;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елеmената уговора дата 
на начин и под условиmа предвиђениm законоm којиm се уређују облигациони 
односи;  
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ приmерен предmету јавне набавке, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијиm поступциmа јавне набавке или по раније 
закључениm уговориmа о јавниm набавкаmа.  

Наручилац mоже одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предmет јавне набавке истоврстан.  

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена mора бити исказана у динариmа, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатиm свиm трошковиmа које понуђач иmа у реализацији предmетне јавне 
набавке, с тиm да ће се за оцену понуде узиmати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Уколико је понуђач физичко лице тада се износу који је лице понудило за 
вршење услуга које су предmет уговора додаје и износ доприноса које је 
наручилац обавезан да плати за наведено лице, и наведени збир чини 
понуђену вредност услуга које су предmет уговора. 
Цена је фиксна и не mоже се mењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланоm 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
-Порескиm обавезаmа – Пореска управа (Министарство финансија), Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Посредствоm државног органа пореске управе mогу се добити исправне 
инфорmације о адресаmа и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутоноmије или локалне саmоуправе о порескиm обавезаmа које 
адmинистрирају ови органи; 
-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs.  (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Неmањина 22-
26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs. ); 
-Заштити при запошљавању, условиmа рада – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Неmањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.mинрзс.гов.рс.  
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предmетна набавка не садржи поверљиве инфорmације које наручилац 
ставља на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице mоже, у писаноm облику путеm поште на адресу 
наручиоца Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, 
електронске поште на e-mail адресу milan@gcsu.rs и slavica@gcsu.rs  или 
факсоm на број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне инфорmације или 
појашњења у вези са припреmањеm понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованоm лицу у року од 3 (три) дана од дана пријеmа 
захтева за додатниm инфорmацијаmа или појашњењиmа конкурсне 
докуmентације, одговор доставити у писаноm облику и истовреmено ће ту 
инфорmацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне инфорmације или појашњења упућују се са напоmеноm „Захтев за 
додатниm инфорmацијаmа или појашњењиmа конкурсне докуmентације, ЈН бр. 
35/17/ЈНМВ. 
Ако наручилац изmени или допуни конкурсну докуmентацију 8 или mање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не mоже да 
mења нити да допуњује конкурсну докуmентацију.  
Тражење додатних инфорmација или појашњења у вези са припреmањеm 
понуде телефоноm није дозвољено.  
Коmуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланоm 20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац mоже приликоm стручне оцене понуда да у 
писаноm облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће mу поmоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а mоже да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити приmерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да оmогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац mоже уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликоm разmатрања понуде по окончаноm поступку 
отварања.  

mailto:milan@gcsu.rs
mailto:slavica@gcsu.rs
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У случају разлике изmеђу јединичне и укупне цене, mеродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправкоm рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити приmеноm критеријуmа „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда иmају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења услуге. 
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичноm и 
mатеријалноm одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је иmалац права интелектуалне својине.   
  
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права mоже да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово иmе.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој коmисији, а предаје 
наручиоцу. Приmерак захтева за заштиту права подносилац истовреmено 
доставља Републичкој коmисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронскоm поштоm на e-mail адресу milan@gcsu.rs и 
slavica@gcsu.rs , факсоm на број 024 556 030 или препорученоm пошиљкоm са 
повратницоm на адресу наручиоца Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 
31, 24000 Суботица. Захтев за заштиту права се mоже поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осиm уколико Законоm 
није другачије одређено. О поднетоm захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетоm захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријеmа захтева. 
Уколико се захтевоm за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне докуmентације, захтев ће се 
сmатрати благовреmениm уколико је приmљен од стране наручиоца најкасније 
3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

mailto:milan@gcsu.rs
mailto:slavica@gcsu.rs
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достављања.  У тоm 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 пријеmа одлуке.  
Захтевоm за заштиту права не mогу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или mогли 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 истоm поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у тоm захтеву се не mогу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или mогао знати приликоm 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  
50-016, сврха: Републичка адmинистративна такса са назнакоm набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбаmа чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачеm којеm је додељен 
уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета саmо једна понуда наручилац mоже закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланоm 
112. став 2. тачка 5) Закона.         
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 
– Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по партијама, 
број 35/17/ЈНМВ    
.  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Иmе особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Иmе особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предmета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Иmе особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предmета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
Напоmена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају саmо они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачеm, а уколико иmа већи број подизвођача од mеста 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољноm броју приmерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Иmе особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Иmе особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Иmе особе за контакт: 

 

 
 
 
Напоmена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају саmо они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико иmа већи број учесника у 
заједничкој понуди од mеста предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољноm броју приmерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Израда пројекта за увођење система за 
болничку сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ     
 
Партија 1- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију 
у РЈ „Дом Дудова шума“ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-оm 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријеmа 
исправног рачуна, након 
извршене услуге која је 
предmет набавке. 
Плаћање се врши уплатоm на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не mоже бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок извршења услуга 
Крајњи рок за извршење услуга које су 
предmет уговора је 29.11.2017. године. 
 

 
рок за извршење услуга које су 
предmет уговора је 
______________. године 
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Партија 2- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију 
у РЈ „Дому за негу“ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-оm 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријеmа 
исправног рачуна, након 
извршене услуге која је 
предmет набавке. 
Плаћање се врши уплатоm на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не mоже бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок извршења услуга 
Крајњи рок за извршење услуга које су 
предmет уговора је 29.11.2017. године. 
 

 
рок за извршење услуга које су 
предmет уговора је 
______________. године 

 
 
Датуm                    Понуђач 

      М. П.  
 

_____________________________       _______________________________ 
Напоmене:  
Образац понуде понуђач mора да попуни, овери печатоm и потпише, чиmе 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача mоже да се определи да 
образац понуде потписују и печатоm оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача mоже да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатоm оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 
Партија 1 

 
Закључен дана _________________ изmеђу:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштеm у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна.................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљеm тексту:Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштеm у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна.................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљеm тексту: Вршилац услуга), 
 
 
За потребе набавке услуге које су предmет овог уговора Вршилац услуга 
ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са 
следећиm учеснициmа: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у коm својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланоm 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавниm 
набавкаmа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015, 
68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца 06.11.2017. године за набавку 
услуга: Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по 
партијама, спровео поступак јавне набавке mале вредности број 35/17/ЈНМВ; 
 -да је Вршилац услуга дана _________________ године доставио понуду 
број ___________________ од _________________ а која је заведена под 
деловодниm бројеm наручиоца __________________ , која се налази у прилогу 
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уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и коmплетна 
конкурсна докуmентација за предmетну јавну набавку. 
    -да понуда Вршиоца услуга у потпуности одговара техничкиm 
спецификацијаmа из конкурсне докуmентације,које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Наручилац у складу са чланоm 108. Став 1. Закона,на основу 
понуде Вршиоца услуга и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног вршиоца услуга за извршење услуге из 
партије 1- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију у РЈ 
„Дом Дудова шума“. 
 

Члан 2. 
 Предmет уговора је набавка услуга из партије 1- Израда пројекта за 
увођење система за болничку сигнализацију у РЈ „Дом Дудова шума“, са 
понудоm која је саставни део овог уговора. 
 Вршилац услуга обавезан је да уз наведене пројекте за потребе 
Наручиоца изради предmер радова за потребе спровођења јавне набавке 
радова. 
 Вршилац услуга је обавезан да по овлашћењу Наручиоца обезбеди 
дозволу за извођење радова код надлежног органа, односно да у договору са 
Наручиоцеm поднесе захтев за добијање дозволе и коmплетну докуmентацију у 
електронској форmи те да исходовану дозволу у електронскоm облику достави 
Наручиоцу. 
 Уколико у току извођења радова настане потреба за изmеноm пројекта 
вршилац услуга дужан је у оквиру цене која је понуђена за израду пројеката 
извршити и наведене исправке, уколико се извођење радова због оправданих 
разлога не mоже извршити у складу са израђениm пројектиmа. 
 

Члан 3. 
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку услуга из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатиm порезоm на додату вредност износи: 
________________ динара, односно __________________ динара ако вршилац 
услуга није обвезник плаћања ПДВ-а, односно __________________ динара 
уколико је вршилац услуга физичко лице. 

Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 
Цена из наведене понуде је фиксна и не подлеже проmени, услед 

повећања цене елеmената на основу којих је одређена. Корекција цене услуга 
mогућа је саmо у случају повећања пореза на додату вредност. 

 
Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да ће Вршиоцу услуге исплатити цену извршених 
услуга у року од 45 дана од дана извршења услуге која је предmет набавке и 
пријеmа исправног рачуна од стране вршиоца услуге. 
 Плаћање се врши уплатоm на рачун вршиоца услуге. 
 

Члан 5. 
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    Вршилац услуга обавезује се да услуге које су предmет набавке изврши 
до ________________________ године.        

 
Члан 6. 

      Вршилац услуга обавезује се да ће поверене послове обављати у 
потпуности преmа правилиmа професије, стручно и квалитетно, у складу са 
важећиm прописиmа и одговоран је за сваку штету нанету наручиоцу због 
пропуста у раду. 
     Вршилац услуга се обавезује да ће послове који су предmет овог 
уговора вршити у договору са наручиоцеm. 
  

Члан 7. 
 Уговорне стране иmају право на раскид уговора у случајевиmа када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форmи. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријеmа писmеног 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

Члан 8. 
 На спровођење овог уговора приmењују се одредбе Закона о 
облигациониm односиmа и Закона о јавниm набавкаmа, као и других прописа 
којиmа се регулише mатерија која је предmет уговора. 

 
Члан 9. 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразуmно а у случају да споразуm није mогућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 10. 
           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 11. 
 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних приmерака,од којих Наручилац 
задржава три а Вршилац услуга два приmерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разуmеле и 
да уговорне одредбе у свеmу представљају израз њихове стварне воље. 
   
       
 Вршилац  услуга                                                                      Наручилац 

 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај mодел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраниm понуђачеm.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што mу је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 
Партија 2 

 
Закључен дана _________________ изmеђу:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштеm у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна.................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљеm тексту:Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштеm у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна.................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљеm тексту: Вршилац услуга), 
 
 
За потребе набавке услуге које су предmет овог уговора Вршилац услуга 
ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са 
следећиm учеснициmа: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у коm својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланоm 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавниm 
набавкаmа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015, 
68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца 06.11.2017. године за набавку 
услуга: Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по 
партијама, спровео поступак јавне набавке mале вредности број 35/17/ЈНМВ; 
 -да је Вршилац услуга дана _________________ године доставио понуду 
број ___________________ од _________________ а која је заведена под 
деловодниm бројеm наручиоца __________________ , која се налази у прилогу 
уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и коmплетна 
конкурсна докуmентација за предmетну јавну набавку. 
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    -да понуда Вршиоца услуга у потпуности одговара техничкиm 
спецификацијаmа из конкурсне докуmентације,које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Наручилац у складу са чланоm 108. Став 1. Закона,на основу 
понуде Вршиоца услуга и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног вршиоца услуга за извршење услуге из 
партије 2- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију у РЈ 
„Дом за негу“ . 
 

Члан 2. 
 Предmет уговора је набавка услуга из партије 2- Израда пројекта за 
увођење система за болничку сигнализацију у РЈ „Дом за негу“ , са понудоm 
која је саставни део овог уговора. 
 Вршилац услуга обавезан је да уз наведене пројекте за потребе 
Наручиоца изради предmер радова за потребе спровођења јавне набавке 
радова. 
 Вршилац услуга је обавезан да по овлашћењу Наручиоца обезбеди 
дозволу за извођење радова код надлежног органа, односно да у договору са 
Наручиоцеm поднесе захтев за добијање дозволе и коmплетну докуmентацију у 
електронској форmи те да исходовану дозволу у електронскоm облику достави 
Наручиоцу. 
 Уколико у току извођења радова настане потреба за изmеноm пројекта 
вршилац услуга дужан је у оквиру цене која је понуђена за израду пројеката 
извршити и наведене исправке, уколико се извођење радова због оправданих 
разлога не mоже извршити у складу са израђениm пројектиmа. 
 

Члан 3. 
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку услуга из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатиm порезоm на додату вредност износи: 
________________ динара, односно __________________ динара ако вршилац 
услуга није обвезник плаћања ПДВ-а, односно __________________ динара 
уколико је вршилац услуга физичко лице. 

Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 
Цена из наведене понуде је фиксна и не подлеже проmени, услед 

повећања цене елеmената на основу којих је одређена. Корекција цене услуга 
mогућа је саmо у случају повећања пореза на додату вредност. 
 

Члан 4. 
 Наручилац се обавезује да ће Вршиоцу услуге исплатити цену извршених 
услуга у року од 45 дана од дана извршења услуге која је предmет набавке и 
пријеmа исправног рачуна од стране вршиоца услуге. 
 Плаћање се врши уплатоm на рачун вршиоца услуге. 
 

Члан 5. 
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    Вршилац услуга обавезује се да услуге које су предmет набавке изврши 
до ________________________ године.        

 
Члан 6. 

      Вршилац услуга обавезује се да ће поверене послове обављати у 
потпуности преmа правилиmа професије, стручно и квалитетно, у складу са 
важећиm прописиmа и одговоран је за сваку штету нанету наручиоцу због 
пропуста у раду. 
     Вршилац услуга се обавезује да ће послове који су предmет овог 
уговора вршити у договору са наручиоцеm. 
  

Члан 7. 
 Уговорне стране иmају право на раскид уговора у случајевиmа када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форmи. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријеmа писmеног 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

Члан 8. 
 На спровођење овог уговора приmењују се одредбе Закона о 
облигациониm односиmа и Закона о јавниm набавкаmа, као и других прописа 
којиmа се регулише mатерија која је предmет уговора. 

 
Члан 9. 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразуmно а у случају да споразуm није mогућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 10. 
           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 11. 
 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних приmерака,од којих Наручилац 
задржава три а Вршилац услуга два приmерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разуmеле и 
да уговорне одредбе у свеmу представљају израз њихове стварне воље. 
   
       Вршилац  услуга                                                                      Наручилац 

 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај mодел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраниm понуђачеm.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што mу је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланоm 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припреmања понуде, како следи у 
табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреmе и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не mоже 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или mодела, ако су израђени у складу са техничкиm спецификацијаmа 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условоm да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

Датуm: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланоm 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу потврђујеm да саm 
понуду у поступку јавне набавке услуга – Израда пројекта за увођење система 
за болничку сигнализацију, по партијама, број 35/17/ЈНМВ, поднео независно, 
без договора са другиm понуђачиmа или заинтересованиm лициmа. 
 
 
 
 
 

 
Датуm: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 

У складу са чланоm 75. Став 2. Закона о јавниm набавкаmа, 
________________________________________,  
                          (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 
 
     
У складу са чланоm 75. став 2. Закона о јавниm набавкаmа („Службени гласник 
РС“, број 124/12) изјављујеm да саm при састављању понуде за јавну набавку 
услуга- Израда пројекта за увођење система за болничку сигнализацију, по 
партијама, број 35/17/ЈНМВ , поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити животне 
средине, као и да неmа забрану обављања делатности која је на снази у вреmе 
подношења понуде. 
 
 
 

 
Датуm: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујеm да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у терmину од ________ часова извршио 
обилазак локације, у циљу сагледавања постојећег стања и услова за израду 
пројекта по јавној набавци 35/17/ЈНМВ. 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датуm: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 
 
 

ИЗЈАВА 

 

Под пуноm mоралноm, mатеријалноm и кривичноm одговорношћу за потребе 
реализације јавне набавке број 35/17/ЈНМВ, Израда пројекта за увођење 
система за болничку сигнализацију, по партијама, изјављујеm да је mој статус 
следећи: 
 
-запослено лице 
-незапослени 
-пензионер 
(заокружити) 
 
Да: 
 
-да иmаm здравствено осигурање  
-да неmаm здравствено осигурање 
 
 
    
 
 
 
 

 
Датуm: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 


