
 

 

 
Број: ЈН 04/17/ОП 
Датум: 22.06.2017.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије бр. 124/2012,14/2015/,68/2015 у даљем тексту 
ЗЈН), Наручилац врши: 
 

1.ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  
Набавка медицинских средстава, по партијама 

04/17/ОП 
 

Дана 16.06.2017. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је позив за прикупљање понуда и конкурсна 
документација у  отвореном поступку јавне набавке  број 04/17/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             

I 
 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 04/17/ОП мењају се следећа поглавља: 

Страна 2 Конкурсне документације;  поглавље XII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА се брише 

 
 

             Страна 17-21  мења се поглавље - IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова;  
   



 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

II 
Рок за достављање понуда остаје непромењен па се понуде могу доставити до 17.07.2017. године до 12,30 часова, док ће се јавно 
отварање понуда обавити дана 17.07.2017. године у 13,00 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), 
чл. 2. 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 04/17/ОП 
донете дана 15.06.2017. године под бројем 339/04/ЈН и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 340/04/ЈН од 
15.06.2017. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку –  Набавка медицинских средстава , по партијама 

ЈН бр. 04/17/ОП 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 5 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара  6 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

17 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 22 

VI Образац понуде 40 

VII Модел уговора 56 

VIII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 86 

IX Образац трошкова припреме понуде 97 

X Образац изјаве о независној понуди 98 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 99 

Укупан број страна конкурсне документације је 99 



 

 

 
 
 
 
 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 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 криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за дистрибуцију медицинских средстава 

5) 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 нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) да је у 3 обрачунске године (2015, 2014 и 2013) имао позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били 
већи од расхода 
 

2) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 1-Медицинска средства за збрињавање инконтиненције има дозволу 
надлежног органа  за стављање у промет понуђених медицинских средстава за инконтиненцију 



 

 

3) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 2-Медицинска средства за фиксирање уложака за инконтиненцију има 
дозволу надлежног органа  за стављање у промет понуђених медицинских средстава за инконтиненцију 

4) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 3-Нитрил рукавице без талка има дозволу надлежног органа  за стављање 
у промет понуђених добара 

5) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 4-постељни подметачи има дозволу надлежног органа  за стављање у 
промет понуђених  добара 
 

6) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 1-Медицинска средства за збрињавање инконтиненције, нуди средства 
одговарајуће моћи упијања, у складу са техничким карактеристикама 

7) да понуђач поседује одговарајући стандард квалитета 

 
 

1.3. 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.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5.Закона  - Доказ: За лекове и медицинска средства дозвола односно Решење Министарства 
надлежног за послове здравља којим се даје овлашћење за промет односно дистрибуцију медицинских средстава. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, за претходне три обрачунске 
године (2013., 2014. и 2015. година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о регистрацији од надлежне 
организације (АПР).Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске године (2013., 2014. и 2015. година) понуђач 
може доставити извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који садржи сажете билане стања и успеха за те три године (при том 
треба водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од три године, тако да поред 
тога треба доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале године).Уколико понуђач у некој од три претходне 
године није био обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију малих предузећа, онда за ту годину није обавезан 
да достави мишљење овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за 
сваку од претходне три године.Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу сачињавања годишњих 
финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити биланс 
прихода и расхода, извод са рачуна или неки други одговарајући званични документ. 

 
 
   2) Уколико понуђач подноси понуду за партију 1-Медицинска средства за збрињавање инконтиненције, дужан је да достави Решење 
Агенције за лекове и медицинска средства којим се понуђачу даје дозвола за стављање у промет понуђених медицинских средстава.  
Уколико је решење из ALIMS-a пред истеком или је истекло, наручилац ће прихватити као доказ о регистрацији потврду Агенције за 
лекове и медицинска средства о пријему захтева за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.   

 



 

 

3) Уколико понуђач подноси понуду за партију 2-Медицинска средства за фиксирање уложака за инконтиненцију, дужан је да достави 
Решење Агенције за лекове и медицинска средства којим се понуђачу даје дозвола за стављање у промет понуђених медицинских 
средстава Уколико је решење из ALIMS-a пред истеком или је истекло, наручилац ће прихватити као доказ о регистрацији потврду 
Агенције за лекове и медицинска средства о пријему захтева за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских 
средстава.   

 

4) Уколико понуђач подноси понуду за партију 3-Нитрил рукавице без талка, дужан је да достави Решење Агенције за лекове и 
медицинска средства којим се понуђачу даје дозвола за стављање у промет понуђених добара Уколико је решење из ALIMS-a пред 
истеком или је истекло, наручилац ће прихватити као доказ о регистрацији потврду Агенције за лекове и медицинска средства о 
пријему захтева за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.   

 

5)Уколико понуђач подноси понуду за партију 4-Постељни подметачи дужан је да достави Решење Агенције за лекове и медицинска 
средства којим се понуђачу даје дозвола за стављање у промет понуђених добара. Уколико је решење из ALIMS-a пред истеком или је 
истекло, наручилац ће прихватити као доказ о регистрацији потврду Агенције за лекове и медицинска средства о пријему захтева за 
обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.   

 

 

6)уколико понуђач подноси понуду за партију 1-Медицинска средства за збрињавање инконтиненције је дужан да достави доказ о 
понуђеним моћима упијања по Rothwel методи у складу са стандардом ISO 11948-1. Доказ доставити од независне акредитоване 
лабораторије (по ЕН ИСО 17025) за испитивање моћи упијања по Ротхwел методи (фотокопија). Ако је на страном језику, неопходно 
је приложити превод оверен од стране судског тумача. 

7)понуђач је дужан да поднесе фотокопију стандарда ISO 9001:2008 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о 
додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 



 

 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 
1. тач. 1) -4). 
  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе 
у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у 
складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 
 


