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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закон), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број MNT-000091/K/2018 

- B/3/1 од 29.01.2018. године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Набавка опреме за средње медицинске школе 

ЈН бр. ЈН/01/2018 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, услуга или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 
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IV 
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Закона 

22 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН/01/2018 су ДОБРА – Набавка опреме за средње медицинске 

школе 

 

2. Партије 
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II) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.: 

 

2)1) Врста, техничке карактеристике (спецификације): 

Редни 

број 

Име опреме Опис Количина 

(комада) 

1.  
Monokularni 

mikroskop  

Monookularni svetlosni mikroskop 

Okulari 10x / 18 mm 

Optička glava pod uglom 30° 

Rotacija optičke glave 360°C 

Ahromatski objektivi: 4x, 10x, 40x, 

100x 

Mehanički stočić za uzorak sa 

držačem 

Kondenzator 1,2 N.A sa dijafragmom 

Fino i grubo fokusiranje sa lititerima 

LED svetljenje 

1 kom 

2.  
Binokularni 

mikroskop  

Binokularni svetlosni mikroskop 

Okulari 10x / 18 mm 

Optička glava pod uglom 30° 

Rotacija optičke glave 360°C 

Ahromatski objektivi: 4x, 10x, 40x, 

100x 

Mehanički stočić za uzorak sa 

držačem 

Kondenzator 1,2 N.A sa dijafragmom 

Fino i grubo fokusiranje sa lititerima 

LED svetljenje 

12 kom 

3.  Vodeno kupatilo  

Kupatilo od nerđajućeg čelika 

Grejači sa tri strane komore 

Digitalni PID 

Displej sa očitavanjem trenutne i 

zadate temperature kao i preostalog 

vremena programa 

Tajmer 1 min. – 99,59 h, funkcije 

kontinualnog grejanja, odloženog 

starta 

Spoljašnje dimenzije cca 

465x355x240mm 

Unutrašnja zapremina 7 litara 

Temperaturni opseg: (temperatura 

okoline +5°C) do 95°C 

1 kom 

4.  Spektrofotometar  

UV-VIS Spektrofotometar 

- Jednozračni 

- Opseg 190 – 1100 nm 

- Ksenon lampa sa doživotnom 

garancijom 

- Tačnost ± 1 nm 

- Ponovljivost ± 0,2 nm 

- „Stray light“ ‹ 0,1% na 340 

nm 

1 kom 
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Interfejs 

- QVGA displej 

- Backlit 320 x 240 piksela 

- 2 x USB interfejsa 

- 1 x RS 232 

- Memorija 100 metoda 

- Tastatura: alfanmerička, taster 

za nulovanje, taster za 

pokretanje tajmera 

Funkcije 

- Memorisanje podataka na 

USB memoriju 

- Kopiranje metoda sa USB 

memorije 

Koncentraciona merenja 

- Kreiranje metoda i 

kalibracionih krivih 

- Do 10 standardnih rastvora 

- Izbor tipa kalibracione krive: 

linearna ili eksponencijalna 

- Merenje sa unosom faktora 

- Merenje sa unosom formule 

Merenje na više talasnih dužina 

- Metode za merenja sa većim 

brojem talasnih dužina 

- Unošenje formule za obračun 

rezultata kao razlika ili 

količnik izmerenih 

absorbanci 

- Moguća merenja na minimalo 

4 talasne dužine 

Snimanje spektara uzoraka 

- Programiranje opsega 

merenja 

- Programiranje koraka 

- Detakcija pikova 

- Izračunavanje površine 

- Prvi izvod 

- Poređenje spektara 

Kinetika 

- Programiranje talasne dužine, 

ukupnog vremena i intervala 

merenja 

- Unos faktora 

- Obračun nagiba krive 

Moguće konfiguracije 

Sistem mora imati mogućnost brze i 

jednostavne nadogradnje nosačima 

kiveta: 

- Za kivete dužeg optičkog puta 

do 100 mm 

- Automatskim nosačem za 6 
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kiveta 

Automatski, termostatirani nosač 

kiveta sa pumpom 

5.  
Laboratorijski pH-

metar, 

Multiparametarki aparat kojim se 

mogu meriti ph vrednost, mV i 

temperatura u rastvorima 

Dvojno očitavanje ph vrednosti i 

temperature, dvoredni displej 

LCD displej: ph-vrednost i 

temperatura 

Memorija za 100 rezulatata 

Ph opseg: -2.00 – 16ph 

Rezolucija/tačnost: 0.01ph/±0.01 ph 

Tastatura otporna na prskanje i 

kvašenje 

Broj tačaka kalibracije 1-5, 

automatsko prepoznavanje pufera 

mV opseg: -±2000mV 

Rezolucija /tačnost: 0.1mV 

(±199.9mV)/1mV za ostatak - 

±0.2mV(±199.9mV)/2m za ostatak 

Temperaturni opseg: 0.0 – 100.0°C 

Rezolucija/tačnost : 0.1°C/±0.3°C 

Temperaturna kompenzacija: 

automatska/manuelna (0-100°C) 

Napajanje: 220V AC adapter 

 

2 kom 

6.  Magnetna mešalica,  

Magnetna mešalica sa grejanjem 

Kontrola br obrtaja i temperature 

0 – 1500 rpm 

Do 370°C 

Ploča sa zaštitnom prevlakom  

 

3 kom 

7.  Analitička vaga  

Analitička vaga sa internom 

kalibracijom 

Nosivost 220g 

Očitavanje 0,1 mg 

Ponovljivost 0,1 mg 

Tas Ø 100 mm 

Vreme stabilizacija 3,5 sec 

Digitalni displej 

Interfejs RS 232 i USB 

 

2 kom 

8.  Tehnička vaga  

tehnička vaga sa internom 

kalibracijom 

Nosivost 2100g 

Očitavanje 10 mg 

Ponovljivost 10 mg 

Tas 195 x 195 mm 

Vreme stabilizacija 1,5 sec 

Digitalni displej 

Interfejs RS 232 i USB 

2 kom 

9.  Peć za žarenje  
Laboratorijska peć za žarenje 

Zapremina 6 litara 
1 kom 
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Max temperatura 1100°C 

Grejači, kvarcni na dve bočne strane 

Odvod vazduha na zadnjem zidu 

komore 

Kućište od nerđajućeg čelika 

Digitalni kontroler 

10.  Centrifuga  

Stona centrifuga 

Maksimalan br obrtaja 6000 

Maksimalni kapacitet 4 x 100 ml 

Digitalni kontroler 

Prikaz br. obrtaja i vremena 

Tajmer do 99 mim 

Ugaoni rotor za brzine do 4000 

obrtaja 

Ulošci za vakutajnere za ukupan 

kapacitet od 32 vakutajnera 

2 kom 

11.  Centrifuga  

Centrifuga za hematokrit 

Za 24 kapilare 

13000 obrtaja 

Sa rotorom za 24 kapilare 

Digitalni kontroler 

Displej 

1 kom 

12.  Hemoglobinometar  

po Sahli-u,  

staklo,  

20µL 

 

12 kom 

13.  
Komora za brojanje 

ćelija  

po Neubauer-u 

specijalno optičko staklo 

2 seta mreža za merenje 

zasebno upakovana u providnu 

plastičnu kutiju, 10 komada i kartonu 

 

1 kom 

14.  Termometar živa 

Kapilarni prizmatični 

Bezbojni 

živin termometar 

 

2 kom 

15.  
Laboratorijski 

digitalni sat  
sa dva vremena 4 kom 

16.  
Laboratorijska 

štoperica elektronska 

Tri zasebna vremena u jednom 

instrumentu 

Merenju unapred i unazad 

Alarm kada odbrojavanje dođe do 

"nule" 

Prekidač za alarm glasno/tiho 

dimenzije (ŠxDxV): 83 x 22 x 70mm 

težina 80g 

4 kom 

17.  Posuda za bojenje  

Materijal: PMP 

za predmetna stakla 26x76 

Vertikalno postavljanje predmetnih 

stakala 

Osam pozicija za osam pojedinačnih 

stakala ili 16 stakala postavkom 

"leđa-na-leđa" 

Poseduje poklopac od istog materijala 

2 kom 
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(PMP) 

18.  pH metar  

Opseg -2 do +16 

Opseg mV -1999 do + 1999 

Temperatura 0 do 100°C 

Rezolucija 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C 

Temperaturna kompenzacija – 

automatska 

Kalibracija u 3 tačke 

Memorija 4000 podataka 

Praćenje kvaliteta elektrode 

1 kom 

19.  Sito 1 
nerđajući čelik, 200mm visina 50 

mm, 630 µm 
2 kom 

20.  Sito 2 
nerđajući čelik, 200mm visina 50 

mm, 315 µm  
2 kom 

21.  Sito 3 
nerđajući čelik.prečnka 200 mm 

visine 50 mm.otvor mreže 150 µm  
2 kom 

22.  Sito 4 nerdajući čelik 200mm, 10mm  2 kom 

23.  Sito 5 
nerđajući čelik,prečnik 200mm,visine 

50mm,otvor mreže 31,5 mm  
2 kom 

24.  Sito 6 

nerđajući čelik,prečnika 

200mm,visine 50mm,otvor mreže 63 

mm 

2 kom 

25.  Poklopac poliamidni za sita 200mm/8"  2 kom 

26.  Kolekciona posuda 
nerđajući čelik 02OOmm, visina 50 

mm 
2 kom 

27.  Merač pritiska  

Klasični, lagani i pouzdani aneroidni 

sfigmomanometar 

Sa sertifikovanim manometrom u 

ABS kućištu, pumpom i ventilom za 

vazduh koji se okreće jednom rukom 

Manžetnom od plavog najlona sa 

čičak pričvršćivačem i gumom sa 

jednim tubusom 

Manometar Ø65 mm 

Ojačanje u obliku gumenog prstena 

Pakuje se u torbicu od veštačkog 

materijala, sa spoljnim džepom 

2 kom 

28.  
Lutka za vežbanje zdr. 

nege, za med.sestre  

U prirodnoj veličini 

Mogućnost promene pola 

(muško/ženski model) 

Od vinil plastike, otporno na vodu i 

ulje 

Za vežbanje: 

Ispiranje vagine i uzimanje papa testa 

Davanja klizme 

Nege kose 

Intramuskularno davanje injekcija u 

gluteus i ruke 

Muške i ženske kateterizacije 

Gastrostome, ileostome, kolostome 

Ispiranje ušiju 

Traheotomije 

Gastrične sukcije 

2 kom 

29.  Ph elektroda Ph elektroda 1 kom 
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Model P11/BNC SENTEK 

Ili ekvivalent 

30.  Ph elektroda 

ph elektroda 

Model BlueLine 14  sa DIN 

konektorom SI ANALYTICS 

ili ekvivalent 

1 kom 

31.  
Kiveta za 

spektrofotometar 

Kiveta za spektrofotometar 

Optički put 10 mm 

Materijal optičko staklo 

 1 kom 

32.  
Kiveta za 

spektrofotometar 

Kiveta za spektrofotometar 

Plastična 

Pakovanje 100 komada 

Optički put 10 mm 

1 kom 

33.  
Laboratorijski sto, 

dim 150x60x90 cm 

- Radna ploča HPL, d=32 mm. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

1 kom 

34.  
Zidna polica, dim 

150x20x30 cm 

- Dvovisinska polica, konstrukcija 

metalna plastificiran od cevi 25x25x2 

mm. Police obostrano formirana 

melaminska ploča. 

1 kom 

35.  
Digestor osnovne 

namene, dim. 

150x80x250 cm 

- Radna ploča keramičke 

kiselootporne pločice sa izdignutim 

ivicama i ugrađenom kiselootpornom 

kadicom, d=55 mm. (Atest potreban) 

- Slavina za vodu i priključak za gas. 

EN13792 

- Osnova digestora je metalno 

plastificirano postolje od čeličnih cevi 

dim. 30x30x2 mm. 

- Gornji deo digestora obostrano 

formirane melaminske pločea. 

- Vrata digestora su klizna. Sigurnosno 

staklo u ramu od aluminijumskih 

profila. 

- Hauba digestora je polipropilenska 

sa izvodom fi 200 za priključivanje 

ventilacionog voda. 

- Ispod ploče se nalazi element sa 

vratima. Materijal obostrano 

formirana melaminska ploča. 

- Digestor je opremljen sa tri 

monofazna priključka za struju. 

- Digestor ima vodootpornu fluo 

rasvetu 2 x 18W , V3, CE znak 

Kiselootporni ventilator za digestor 

- Protok fluida: Q = 1100 m3/h 

- Snaga motora: P = 0,55 kW 

- Brzina obrtanja: V = 1.4500 o/min 

- Dusisne grane = 250 mm 

- Dpotisne grane = 250 mm 

Montažni komplet 

1 kom 
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- Konzolni nosač ventilatora 

- Kiselootporni ventilacioni vod 

prečnika 200 mm. 

- DM sklopka - bimetalna zaštita za 

trofazni elektromotor 

- Dostaviti tabelu kiselootpornosti za 

ventilator 

36.  
Sto za analitičku vagu, 

dim 140x65x85 cm 

- Radna ploča HPL , d=32 mm sa 

ugrađenom mermernom pločom. 

- Mermerna ploča je preko betonske 

ploče oslonjena na sloj peska 

- Metalna konstrukcija je od cevi 

100x40x2 mm sa stopama za 

nivelaciju. 

- Obloga stola je od obostrano 

formiranih melaminskih ploča, sve 

ivice kantovane ABS kant trakom. 

2 kom 

37.  
Viseći element, dim 

140x30x60 cm 

- Puna vrata. 

- Jedna polica sa mogućnošću 

podešavanja visine. 

- Materijal obostrano formirana 

melaminska ploča. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika, l=265 mm. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

2 kom 

38.  
Centralni 

laboratorijski sto, dim 

360x150x90 cm 

- Radna ploča keramičke 

kiselootporne pločice izdignutim 

ivicama (Atest potreban) i sa 

ugrađenom Inox kadom dim. 

500x400x250 mm , d=55 mm. 

- Laboratorijska slavina za toplu i 

hladnu vodu EN13792 i polica za 

sušenje. 

- Dvovisinska polica za reagense, 

konstrukcija metalna plastificiran od 

cevi 25x25x2 mm. Police obostrano 

formirana melaminska ploča sa 

ugrađenih 4 monofazna priključka za 

struju. 

- Kabinetski deo fiksni: elementi sa 

vratima ispod kade. Materijal 

obostrano formirana melaminska 

ploča. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

2 kom 

39.  
Laboratorijski sto, 

dim 200x60x90 cm 

- Radna ploča HPL, d=32 mm. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

1 kom 
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zglobnim stopicama. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

40.  
Laboratorijski donji 

element, dim 

45x55x80 cm 

- Mobilni element sa fiokom i vratima. 

- Materijal obostrano formirana 

melaminska ploča. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Točkići fi 75 sa silikonskom 

oblogom. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

4 kom 

41.  
Laboratorijski orman, 

dim 150x50x200 cm 

- Ustakljena vrata. 

- Četiri police sa mogućnošću 

podešavanja visine. 

- Materijal obostrano formirana 

melaminska ploča. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

1 kom 

42.  
Sto za nastavnika, dim 

180x70x90 cm 

- Radna ploča HPL, d=32 mm.. 

- Kabinetski deo fiksni: jedan 

element sa fiokama dim. 45x60x86 

cm i jedan element sa vratima dim. 

45x60x86 cm. Materijal obostrano 

formirana melaminska ploča. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

1 kom 

43.  Laboratorijska stolica 

- Sedište, niklovana baza 

- Napravljena od poliuretana, 

materijal otporan na hemikalije i 

vodootporan 

22 kom 

44.  Laboratorijska stolica 

- Sedište i naslon, niklovana baza 

- Napravljena od poliuretana, 

materijal otporan na hemikalije i 

vodootporan 

1 kom 

45.  
Samostojeći metalni 

čiviluk 
 2 kom 

46.  
Laboratorijski orman, 

dim 160x50x220 cm 

- Ustakljena vrata i fioke u donjem 

delu. 

- Četiri police sa mogućnošću 

podešavanja visine. 

- Materijal obostrano formirana 

melaminska ploča. 

- Ručke metalne plastificirane 

3 kom 
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ergonomskog oblika. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

47.  
Laboratorijski orman, 

dim 120x50x200 cm 

- Ustakljena vrata i fioke u donjem 

delu. 

- Četiri police sa mogućnošću 

podešavanja visine. 

- Materijal obostrano formirana 

melaminska ploča. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

1 kom 

48.  
Laboratorijski sto, 

dim 150x80x80 cm 

- Radna ploča HPL, d=32 mm. 

- Kabinetski deo mobilni: jedan 

element sa fiokom i vratima dim. 

45x60x80 cm. Materijal obostrano 

formirana melaminska ploča. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

1 kom 

49.  
Digestor osnovne 

namene, dim. 

130x80x250 cm 

- Radna ploča keramičke 

kiselootporne pločice sa izdignutim 

ivicama i ugrađenom kiselootpornom 

kadicom, d=55 mm. (Atest potreban) 

- Slavina za vodu i priključak za gas 

EN13792. 

- Osnova digestora je metalno 

plastificirano postolje od čeličnih cevi 

dim. 30x30x2 mm. 

- Gornji deo digestora obostrano 

formirane melaminske pločea. 

- Vrata digestora su klizna. Sigurnosno 

staklo u ramu od aluminijumskih 

profila. 

- Hauba digestora je polipropilenska 

sa izvodom fi 200 za priključivanje 

ventilacionog voda. 

- Ispod ploče se nalazi element sa 

vratima. Materijal obostrano 

formirana melaminska ploča. 

- Digestor je opremljen sa tri 

monofazna priključka za struju. 

- Digestor ima vodootpornu fluo 

2 kom 
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rasvetu 2 x 18W, V3, CE znak.. 

Kiselootporni ventilator za digestor 

- Protok fluida: Q = 1100 m3/h 

- Snaga motora: P = 0,55 kW 

- Brzina obrtanja: V = 1.4500 o/min 

- Dusisne grane = 250 mm 

- Dpotisne grane = 250 mm 

Montažni komplet 

- Konzolni nosač ventilatora 

- Kiselootporni ventilacioni vod 

prečnika 200 mm. 

- DM sklopka - bimetalna zaštita za 

trofazni elektromotor 

Napomena: Kupac se obavezuje da 

pripremi sve potrebne tehničke uslove 

za instalaciju digestora. 

Dostaviti tabelu kiselootpornosti za 

ventilator 

50.  
Zidna polica, dim 

200x20x30 cm 

- Dvovisinska polica, konstrukcija 

metalna plastificiran od cevi 25x25x2 

mm. Police obostrano formirana 

melaminska ploča. 

1 kom 

51.  
Laboratorijski orman, 

dim 130x50x200 cm 

- Puna vrata i bravica. 

- Četiri police sa mogućnošću 

podešavanja visine. 

- Materijal obostrano formirana 

melaminska ploča. 

- Ručke metalne plastificirane 

ergonomskog oblika. 

- Postolje metalno plastificirano od 

cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim 

zglobnim stopicama. 

- Sve ivice kantovane ABS kant 

trakom debljine 2 mm. 

4 kom 

52.  Avan 
- 83x50mm glaziran 11 Oml, 211 b/2 

JIPO 
16 kom 

53.  Tučak  - 24x115 glaziran,213b/1  16 kom 

54.  
- Mreža sa keramičkim 

središtem  
- 150x150mm 4 kom 

55.  Bireta 

- svetla 50/0,1 Oml prava slavina 

šelbah, klasa AS sa šaržnim 

sertifikatom 

12 kom 

56.  - Stalak za pipete  - vert.18+10 mesta  4 kom 

57.  - Čaša  - konusna.bela 500m 8 kom 

58.  - Laboratorijska čaša 1 - NF 10Oml, graduisana  8 kom 

59.  - Laboratorijska čaša 2 - NF 250ml, graduisana  8 kom 

60.  - Laboratorijska čaša 3  - NF 50ml, graduisana  8 kom 

61.  - Laboratorijska čaša 4  - NF 600ml, graduisanа 8 kom 

62.  - Četka za pranje boca Za boce od 1 l 4 kom 

63.  - Držač eza  - Duzina 25o mm 1 kom 

64.  - Epruveta bakto  - o16x160mm 120 kom 

65.  
- Erlenmajer ŠG 

250ml 
stakleni 25 kom 
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66.  
- Erlenmajer ŠG 

100ml  
stakleni 16 kom 

67.  - Platinasta žica  - 0,5mmx50mm  1 kom 

68.  
- Gumice za boce 

kapalice i paster 

pipete  

Velike 100 kom 

69.  - Kašika jednostrana - 210mm 16 kom 

70.  - Kašika dupla - 180mm 16 kom 

71.  Makaze prave  - O/T 16,5cm  2 kom 

72.  Pet boca ŠG - 500ml 8 kom 

73.  Menzura VF 1 - 10ml klasa A sa sertifikatom 8 kom 

74.  - Menzura VF 2  - 25ml klasa A sa sertifikatom 8 kom 

75.  - Menzura bela 1  - 50ml PP 8 kom 

76.  - Menzura be!a 2  - 250ml PP 8 kom 

77.  - Menzura bela 3  - 500mi PP 8 kom 

78.  - Menzura bela 4  - 100ml PP 8 kom 

79.  - Mašice - 300mm 8 kom 

80.  
- Mikrobireta po Bang-

u 1 

- 1 ml/0,01 ml klasa B prava PTFE 

slavina sa šelbah crtom bez postolja 
8 kom 

81.  
- Mikrobireta po Bang-

u 2  

- 2ml/0,01 klasa B prava PTFE slavina 

sa šelbah crtom 
8 kom 

82.  - Pipeta graduisana 1 - 0,1 ml kl.AS sa sertifikatom 16 kom 

83.  - Pipeta graduisana 2 
- 0,2ml kl.AS sa sertifikatom 

GLASSCO <125.453.00A> 
16 kom 

84.  - Tikvica odmerna  
- 200ml pp čep NS14/23 ki.A sa 

sertifikatom 
16 kom 

85.  - Žičana korpa  - 190x190x200 5 kom 

86.  - Epruveta bakto  - o16x100mm 50 kom 

87.  - Epruveta  
- graduisana centrifuška 

15ml/150kom/sterilna 
1 kom 

88.  - Hematokrit cevčice  - 75ul/100 kom 12 kom 

89.  - Pinceta anatomska,  - 14cm 4 kom 

90.  - Tigl za žarenje  - porcelanski 40x50, 35ml 30 kom 

91.  
- TLC kada sa 

poklopcem,  
- 20x20cm 1 kom 

92.  - Farmaceutski mikser  

- 4,6L, 1400W posudom od inoxa 

zapremine 4,6I, vatrostalnom 

posudom za blendiranje, 4 dodatka za 

mešanje 

2 kom 

93.  - Tacna  320x260x70mm PP 16 kom 

94.  - Tikvica odmerna 1 
250ml, NS 14/23, PP čep, klasa A sa 

sertifikatom 
16 kom 

95.  - Tikvica odmerna 2  
- 500ml, NS 19/26, PP čep, klasa A sa 

sertifikatom 
4 kom 

96.  - Patena emajlirana  - 500ml, φ125 VM 8 kom 

97.  - Pipeta graduisana 1 - 5ml/0,05 sa potpunim ispustom 12 kom 

98.  - Pipeta graduisana 2  - 10ml/0,1 sa potpunim ispustom 20 kom 

99.  - Pipeta trbušasta 1 - 25ml, klasa A 16 kom 

100.  - Pipeta trbušasta 2  
- 50ml klasa AS sa šaržnim 

sertifikatom 
16 kom 

101.  Pipeta po Westergrinu  - 300mm 20 kom 

102.  
- Laboratorijska kašika 

špatula  
- 150mm PP 16 kom 
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103.  Wegeglas  - 60x30mm 40ml 8 kom 

104.  - Reagens boca 1 - ŠG 100ml svetla  30 kom 

105.  - Reagens boca 2 - ŠG 250ml svetla 30 kom 

106.  - Reagens boca 3 - ŠG 500ml svetla  30 kom 

107.  - Reagens boca 4 - ŠG 1000ml svetla 30 kom 

108.  - Reagens boca 5 - ŠG 1000ml tamna 30 kom 

109.  - Reagens boca 6 - ŠG 250ml tamna 30 kom 

110.  - Reagens boca 7  - ŠG 500ml tamna 30 kom 

111.  - Reagens boca 8 - ŠG 50ml tamna 30 kom 

112.  - Reagens boca 9  
- tamna UG 100ml, NS 14/23, sa 

šupljim staklenim čepom 
10 kom 

113.  - Reagens boca 10 - ŠG 100ml svetla NB 29/22 10 kom 

114.  - Reagens boca 11  
- tamna UG 500ml, NS 24/29, sa 

šupijim staklenim čepom 
10 kom 

115.  - Reagens boca 12  
- UG 50ml, NS 14/23, sa šupljim 

staklenim čepom 
10 kom 

116.  - Sahatno staklo  - o100mm 16 kom 

117.  - Mikro dupla špatula  - 150/3mm, FLEXI, Č4301 16 kom 

118.  - Špric boca  - 500ml PE 16 kom 

119.  - Levak za filtraciju  - O35mm 30 kom 

120.  - Stakleni štapić - o6x250mm 100 kom 

121.  - Stalak za epruvete - Drveni, 12 mesta/dva nivoa VM 16 kom 

122.  - Tronožac  - Okrugli 125x200mm 10 kom 

123.  - Trougao za žarenje - 60mm  4 kom 

124.  - Gumeni čep 1 - o18/o12x20mm 100 kom 

125.  - Gumeni čep 2 - o42/o32x44mm 30 kom 

126.  - Gumeni čep 3 - o15/o11x18mm 100 kom 

127.  
- Filter papir 

kvalitativni 1 
- Bela traka φ150mm/100kom 2 kom 

128.  
- Filter papir 

kvalitativni 1 

- Krepovan 580x580mm 70g 

1602N/100lis 
10 kom 

129.  - pH indikator papir - 0 – 14 6x80mm/100lis 10 kom 

130.  - Hvataljka za birete - Sa mufom dvostruka 2 kom 

131.  
- Hvataljka 

univerzalna 
- Za tikvice o50-65mm 2 kom 

132.  

- Hvataljka za 

kondenzator 

(hladnjak) 

- Za hvatanje dia 50-65 mm 2 kom 

133.  - Prsten sa mufom - o50mm 5 kom 

134.  
- Vagiforme sa 

zatvaračem 
- 10 mesta, zapremina 3,3 ml PE-LD 50 kom 

 

Доставити проспектни материјал издат од стране произвођача на основу којег се може 

потврдити да понуђена добра у свему одговарају техничком захтеву наведеном у конкурсној 

документацији. 

 

 

2)2) Квалитет, количина и опис услуга: 

 

Квалитет и детаљан опис дат је у делу 2)1) Конкурсне документације „Врста, техничке 

карактеристике (спецификације)“. Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима 

дефинисаним од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са 
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захтевима и условима наведеним у Техничкој спецификацији понуда ће се одбити као 

неодговарајућа. 

 

2)3) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 

Гаранција не може бити краћа од произвођачке гаранције 

 

2)4) Рок и место извршења услуга: 

 

Испорука: 20 дана од дана потписивања уговора 

Место испоруке добара: Сента 
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III) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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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 (заокружити одговор): 

 

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) 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 

додатни услов за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 

то:  

- Да поседује искуство у испоруци добара које су предмет јавне набавке у 

минималној вредности од 5.000.000,00 динара без пдв укупно у претходне 3 (три) 

године (2015., 2016. и 2017. година) 

- Да је понуђач овлашћен од стране произвођача за учешће у предметном 

поступку као и за дистрибуцију, продају, инсталацију и оджавање опреме .  

- Да понуђач поседује ауторизовани сервис од стране произвођача за територију 

Републике Србије за медицинску и лабораторијску опрему и намештај 

- Да понуђач поседује следеће сертификате о стандардима: OHSAS 18001 , ISO 

14001 , ISO 9001 

- Да поседује кадровски капацитет: најмање једног диплпмираног инжењера 

техничке струке и архитектту ентеријера 

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. Додатни услов се не односи за подизођача. 

 

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. Додатни услов испуњавају заједно. 
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4.4.Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама: 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

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

75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност додатних услова понуђач доказују према следећем: 

- Да поседује искуство у испоруци добара које су предмет јавне набавке у 

минималној вредности од 5.000.000,00 динара без пдв укупно у претходне 3 (три) 

године (2015., 2016. и 2017. година) – доказ: СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ 

ИСПОРУКА У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ (2015., 2016. и 2017. година) и 

ПОТВРДА да је испоручилац/добављач (IV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА и 

V ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ) 

- Да је понуђач овлашћен од стране произвођача за учешће у предметном 

поступку као и за дистрибуцију, продају, инсталацију и оджавање опреме . 

Приложити овлашћење произвођача опреме. 

- Да понуђач поседује ауторизовани сервис за територију Републике Србије за 

медицинску и лабораторијску опрему и намештај – доказ: одговарајући документ 

издат од стране произвођача којим се јасно може доказати испуњеност услова: 

сервисну ауторизацију и сертификат сервисера. 

- Да понуђач поседује следеће сертификате о стандардима: OHSAS 18001 , ISO 

14001 , ISO 9001– доказ: одговарајући документ фотокопија сертификата  којим 

се јасно може доказати испуњеност услова . 

- За доказивање кадровског капацитета приложити фотокопије М образаца, радне 

књижице или удовора о раду и дипломе. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Испуњеност 

додатног услова понуђач доказује достављањем Обрасца референт листе и Обрасца 

потврде, који су потписани и оверени. 

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

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе број ЈН/01/2018, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

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

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које 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; 

 

    

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе број ЈН/01/2018, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну 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 криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА 

УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе број ЈН/01/2018, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

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

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које 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; 

 

    

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким најнижом понуђеном ценом, уговор 

ће се доделити на основу жреба и то на следећи начин: 

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту понуђену цену да 

присуствују поступку жребања. Жребању ће бити позвани да присуствују и остали понуђачи;  

- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама 

Наручиоца у Суботици. 

- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања; 

 - Комисија ће припремити посуду и физички идентичне коверте у којима ће бити папирићи са 

именима понуђача чије су понуде имале исти укупан број пондера, исту цену и исти квалитет; 

 - Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку извршити 

извлачење једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача који је 

извучен; 

 - Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. ______________ од  __________________ за јавну набавку добара – Набавка опреме 

за средње медицинске школе, ЈН број ЈН/01/2018  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. ЈН/01/2018  25/ 51 

  

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка опреме за средње 

медицинске школе 

 

 

Редни 

број 

Име опреме Количина 

(комада) 

Једнинична цена без 

ПДВ 

Укупна цена без ПДВ 

1.  
Monokularni 

mikroskop  
1 kom  

 

2.  
Binokularni 

mikroskop  
12 kom  

 

3.  Vodeno kupatilo  1 kom   

4.  Spektrofotometar  1 kom   

5.  
Laboratorijski pH-

metar, 
2 kom  

 

6.  Magnetna mešalica,  3 kom   

7.  Analitička vaga  2 kom   

8.  Tehnička vaga  2 kom   

9.  Peć za žarenje  1 kom   

10.  Centrifuga  2 kom   

11.  Centrifuga  1 kom   

12.  Hemoglobinometar  12 kom   

13.  
Komora za brojanje 

ćelija  
1 kom  

 

14.  Termometar živa 2 kom   

15.  
Laboratorijski 

digitalni sat  
4 kom  

 

16.  
Laboratorijska 

štoperica elektronska 
4 kom  

 

17.  Posuda za bojenje  2 kom   

18.  pH metar  1 kom   

19.  Sito 1 2 kom   

20.  Sito 2 2 kom   

21.  Sito 3 2 kom   

22.  Sito 4 2 kom   

23.  Sito 5 2 kom   

24.  Sito 6 2 kom   

25.  Poklopac 2 kom   

26.  Kolekciona posuda 2 kom   

27.  Merač pritiska  2 kom   

28.  
Lutka za vežbanje zdr. 

nege, za med.sestre  
2 kom  

 

29.  Ph elektroda 1 kom   

30.  Ph elektroda 1 kom   

31.  
Kiveta za 

spektrofotometar 
1 kom 

  

32.  
Kiveta za 

spektrofotometar 
1 kom 

  

33.  
Laboratorijski sto, 

dim 150x60x90 cm 
1 kom  

 

34.  
Zidna polica, dim 

150x20x30 cm 
1 kom  

 

35.  Digestor osnovne 1 kom   
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namene, dim. 

150x80x250 cm 

36.  
Sto za analitičku 

vagu, dim 140x65x85 

cm 

2 kom  

 

37.  
Viseći element, dim 

140x30x60 cm 
2 kom  

 

38.  
Centralni 

laboratorijski sto, dim 

360x150x90 cm 

2 kom  

 

39.  
Laboratorijski sto, 

dim 200x60x90 cm 
1 kom  

 

40.  
Laboratorijski donji 

element, dim 

45x55x80 cm 

4 kom  

 

41.  
Laboratorijski orman, 

dim 150x50x200 cm 
1 kom  

 

42.  
Sto za nastavnika, 

dim 180x70x90 cm 
1 kom  

 

43.  Laboratorijska stolica 22 kom   

44.  Laboratorijska stolica 1 kom   

45.  
Samostojeći metalni 

čiviluk 
2 kom  

 

46.  
Laboratorijski orman, 

dim 160x50x220 cm 
3 kom  

 

47.  
Laboratorijski orman, 

dim 120x50x200 cm 
1 kom  

 

48.  
Laboratorijski sto, 

dim 150x80x80 cm 
1 kom  

 

49.  
Digestor osnovne 

namene, dim. 

130x80x250 cm 

2 kom  

 

50.  
Zidna polica, dim 

200x20x30 cm 
1 kom  

 

51.  
Laboratorijski orman, 

dim 130x50x200 cm 
4 kom  

 

52.  Avan 16 kom   

53.  Tučak  16 kom   

54.  
- Mreža sa 

keramičkim središtem  
4 kom  

 

55.  Bireta 12 kom   

56.  - Stalak za pipete  4 kom   

57.  - Čaša  8 kom   

58.  - Laboratorijska čaša 1 8 kom   

59.  - Laboratorijska čaša 2 8 kom   

60.  - Laboratorijska čaša 3  8 kom   

61.  - Laboratorijska čaša 4  8 kom   

62.  - Četka za pranje boca 4 kom   

63.  - Držač eza  1 kom   

64.  - Epruveta bakto  120 kom   

65.  
- Erlenmajer ŠG 

250ml 
25 kom  

 

66.  - Erlenmajer ŠG 16 kom   
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100ml  

67.  - Platinasta žica  1 kom   

68.  
- Gumice za boce 

kapalice i paster 

pipete  

100 kom  

 

69.  - Kašika jednostrana 16 kom   

70.  - Kašika dupla 16 kom   

71.  Makaze prave  2 kom   

72.  Pet boca ŠG 8 kom   

73.  Menzura VF 1 8 kom   

74.  - Menzura VF 2  8 kom   

75.  - Menzura bela 1  8 kom   

76.  - Menzura be!a 2  8 kom   

77.  - Menzura bela 3  8 kom   

78.  - Menzura bela 4  8 kom   

79.  - Mašice 8 kom   

80.  
- Mikrobireta po 

Bang-u 1 
8 kom  

 

81.  
- Mikrobireta po 

Bang-u 2  
8 kom  

 

82.  - Pipeta graduisana 1 16 kom   

83.  - Pipeta graduisana 2 16 kom   

84.  - Tikvica odmerna  16 kom   

85.  - Žičana korpa  5 kom   

86.  - Epruveta bakto  50 kom   

87.  - Epruveta  1 kom   

88.  - Hematokrit cevčice  12 kom   

89.  - Pinceta anatomska,  4 kom   

90.  - Tigl za žarenje  30 kom   

91.  
- TLC kada sa 

poklopcem,  
1 kom  

 

92.  - Farmaceutski mikser  2 kom   

93.  - Tacna  16 kom   

94.  - Tikvica odmerna 1 16 kom   

95.  - Tikvica odmerna 2  4 kom   

96.  - Patena emajlirana  8 kom   

97.  - Pipeta graduisana 1 12 kom   

98.  - Pipeta graduisana 2  20 kom   

99.  - Pipeta trbušasta 1 16 kom   

100.  - Pipeta trbušasta 2  16 kom   

101.  Pipeta po Westergrinu  20 kom   

102.  
- Laboratorijska 

kašika špatula  
16 kom  

 

103.  Wegeglas  8 kom   

104.  - Reagens boca 1 30 kom   

105.  - Reagens boca 2 30 kom   

106.  - Reagens boca 3 30 kom   

107.  - Reagens boca 4 30 kom   

108.  - Reagens boca 5 30 kom   

109.  - Reagens boca 6 30 kom   

110.  - Reagens boca 7  30 kom   

111.  - Reagens boca 8 30 kom   
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112.  - Reagens boca 9  10 kom   

113.  - Reagens boca 10 10 kom   

114.  - Reagens boca 11  10 kom   

115.  - Reagens boca 12  10 kom   

116.  - Sahatno staklo  16 kom   

117.  - Mikro dupla špatula  16 kom   

118.  - Špric boca  16 kom   

119.  - Levak za filtraciju  30 kom   

120.  - Stakleni štapić 100 kom   

121.  - Stalak za epruvete 16 kom   

122.  - Tronožac  10 kom   

123.  - Trougao za žarenje 4 kom   

124.  - Gumeni čep 1 100 kom   

125.  - Gumeni čep 2 30 kom   

126.  - Gumeni čep 3 100 kom   

127.  
- Filter papir 

kvalitativni 1 
2 kom  

 

128.  
- Filter papir 

kvalitativni 1 
10 kom  

 

129.  - pH indikator papir 10 kom   

130.  - Hvataljka za birete 2 kom   

131.  
- Hvataljka 

univerzalna 
2 kom  

 

132.  

- Hvataljka za 

kondenzator 

(hladnjak) 

2 kom  

 

133.  - Prsten sa mufom 5 kom   

134.  
- Vagiforme sa 

zatvaračem 
50 kom  

 

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

15 дана од дана пријема рачуна 

 

Рок важења понуде 

60 дана 

 

Рок испоруке 

20 дана од дана потписивања 

уговора 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

Не краће од произвођачке 

гаранције 

 

Место и начин испоруке 

Место испоруке добара: Сента 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VI.I ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI.II ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15),члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у постуцима јавних набавки начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/15) понуђач  

д а ј е,  

________________________________________,  

                                                  (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе, бр. ЈН/01/2018, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI.III ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 
 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  
 

 На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред 

судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 

____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку добара –  Набавка 

опреме за средње медицинске школе у отвореном поступку јавне набавке (ЈН/01/2018).  

  

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 
Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 

државе у којој понуђач има седиште. 
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VI.IV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

У обрасцу је потребно навести све референтне испоруке добара које се односе на  предмет 

јавне набавке. Валидне референце су само оне које су реализоване у последње три године 

(2015., 2016. и 2017. година), а односе се на испоруку добара која су предмет јавне набавке 
 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ ИСПОРУКА У  

ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ (2015., 2016. и 2017. година) 

 

Ред. 

бр. 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 

(НАЗИВ И АДРЕСА) 

ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕФЕРЕНТНЕ ИСПОРУКЕ И 

ВРЕДНОСТ ИСПОРУКЕ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

УКУПАН БРОЈ РЕФЕРЕНТНИХ ИСПОРУКА У ПРЕТХОДНЕ 3 ГОДИНЕ (2015., 2016. и 2017. година):  

 

м.п.  ______________________ 

                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
 

 

Напомена: 

У случају више извршених референтних испорука образац треба умножити.Свака набавка са списка мора бити документована 
потврдом референтног наручиоца/купца  на обрасцу потврде која је дата у Конкурсној документацији. 

Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде и наведене референце, као и да тражи од понуђача на увид 

оригинални валидни документ (уговор, фактуру, примопредајни записник и сл.) којим се могу проверити наводи садржани у 
поднетим обрасцима потврда. 
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VI.V ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ 

Назив референтног 

наручиоца/купца: 

 

 

Седиште: 
Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

Место и датум издавања потврде:  

Лице за контакт и број телефона:  

 

 На основу члана 76. став 2. и члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) ("Службени гласник РС", бр. 

124/12,  14/15 и 68/15) наручилац/купац издаје  

 

П О Т В РД У  

да је испоручилац/добављач 

 

_______________________________________________________________________ 

(назив и седиште испоручиоца/добављача) 

у претходне три године (2015., 2016. и 2017. година) са референтним наручиоцем/купцем закључио и 

реализовао уговор који се односи на набавку добара – опрема за медицинске школе, вредности од 

___________________ динара без ПДВ. 

 Потврда се издаје на захтев ______________________________ из 

___________________________, ул. ___________________________ ради учешћа у поступку доделе 

уговора о јавној набавци добара – – опрема за медицинске школе, (ЈН 1/2018), а за потребе 

наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ са седиштем у 

СУБОТИЦИ, улица ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА 96,и у друге сврхе се не може користити. 

 

 Да су подаци тачни својим потписом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

потврђује: 

 

 

 

м.п.       Законски заступник 

                     ___________________________ 
                          (потпис законског заступника 

                          референтног наручиоца/купца) 
 

 

 

НАПОМЕНА: 

Образац потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у Обрасцу референтна листа.  Наручилац 

задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СРЕДЊЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ, И ТО: 

по спроведеном отвореном поступку јавне набавке 

бр. ЈН/01/2018 
 

Закључен између: 

Наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

са седиштем у СУБОТИЦИ, улица ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА 9,  

ПИБ: 102161784 Матични број: 08774471 

Број рачуна: 325-9500700015281-39  Назив банке: OTP Banka 

кога заступа мр Јене Хајнал, председник 

(у даљем тексту:Наручиоц) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног добављача бр. ______ од............................... 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора у отвореном 

поступку јавне набавке број: ЈН/01/2018 за набавку опреме за медицинске школе изабрао 

понуђача _____________________________________________ као најповољнијег понуђача. 

Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи следећа добра тако да наручилац на истима 

стекне право својине: 

1.  Monokularni mikroskop  1 kom 

2.  Binokularni mikroskop   12 kom 

3.  Vodeno kupatilo   1 kom 

4.  Spektrofotometar   1 kom 

5.  Laboratorijski pH-metar, 2 kom 

6.  Magnetna mešalica,   3 kom 

7.  Analitička vaga   2 kom 

8.  Tehnička vaga    2 kom 

9.  Peć za žarenje    1 kom 

10.  Centrifuga    2 kom 

11.  Centrifuga    1 kom 

12.  Hemoglobinometar   12 kom 

13.  Komora za brojanje ćelija  1 kom 

14.  Termometar živa  2 kom 

15.  Laboratorijski digitalni sat  4 kom 

16.  Laboratorijska štoperica elektronska 4 kom 

17.  Posuda za bojenje   2 kom 
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18.  pH metar    1 kom 

19.  Sito 1    2 kom 

20.  Sito 2    2 kom 

21.  Sito 3    2 kom 

22.  Sito 4    2 kom 

23.  Sito 5    2 kom 

24.  Sito 6    2 kom 

25.  Poklopac   2 kom 

26.  Kolekciona posuda  2 kom 

27.  Merač pritiska    2 kom 

28.  Lutka za vežbanje zdr. nege, za med.sestre  2 kom 

29.  Ph elektroda   1 kom 

30.  Ph elektroda   1 kom 

31.  Kiveta za spektrofotometar 1 kom 

32.  Kiveta za spektrofotometar 1 kom 

33.  Laboratorijski sto, dim 150x60x90 cm  1 kom 

34.  Zidna polica, dim 150x20x30 cm 1 kom 

35.  Digestor osnovne namene, dim. 150x80x250 cm 1 kom 

36.  Sto za analitičku vagu, dim 140x65x85 cm 2 kom 

37.  Viseći element, dim 140x30x60 cm 2 kom 

38.  Centralni laboratorijski sto, dim 360x150x90 cm 2 kom 

39.  Laboratorijski sto, dim 200x60x90 cm  1 kom 

40.  Laboratorijski donji element, dim 45x55x80 cm  4 kom 

41.  Laboratorijski orman, dim 150x50x200 cm 1 kom 

42.  Sto za nastavnika, dim 180x70x90 cm  1 kom 

43.  Laboratorijska stolica  22 kom 

44.  Laboratorijska stolica  1 kom 

45.  Samostojeći metalni čiviluk 2 kom 

46.  Laboratorijski orman, dim 160x50x220 cm 3 kom 

47.  Laboratorijski orman, dim 120x50x200 cm 1 kom 

48.  Laboratorijski sto, dim 150x80x80 cm  1 kom 

49.  Digestor osnovne namene, dim. 130x80x250 cm 2 kom 

50.  Zidna polica, dim 200x20x30 cm 1 kom 

51.  Laboratorijski orman, dim 130x50x200 cm 4 kom 

52.  Avan    16 kom 

53.  Tučak     16 kom 

54.  -Mreža sa keramičkim središtem  4 kom 

55.  Bireta    12 kom 

56.  -Stalak za pipete   4 kom 

57.  -Čaša  8 kom 

58.  -Laboratorijska čaša 1  8 kom 

59.  -Laboratorijska čaša 2  8 kom 

60.  -Laboratorijska čaša 3   8 kom 

61.  -Laboratorijska čaša 4   8 kom 

62.  -Četka za pranje boca  4 kom 

63.  -Držač eza    1 kom 

64.  -Epruveta bakto   120 kom 

65.  -Erlenmajer ŠG 250ml  25 kom 

66.  -Erlenmajer ŠG 100ml   16 kom 

67.  -Platinasta žica    1 kom 

68.  -Gumice za boce kapalice i paster pipete  100 kom 

69.  -Kašika jednostrana  16 kom 

70.  -Kašika dupla   16 kom 

71.  -Makaze prave    2 kom 
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72.  Pet boca ŠG   8 kom 

73.  Menzura VF 1   8 kom 

74.  -Menzura VF 2    8 kom 

75.  -Menzura bela 1   8 kom 

76.  -Menzura be!a 2   8 kom 

77.  -Menzura bela 3   8 kom 

78.  -Menzura bela 4   8 kom 

79.  -Mašice   8 kom 

80.  -Mikrobireta po Bang-u 1 8 kom 

81.  -Mikrobireta po Bang-u 2  8 kom 

82.  -Pipeta graduisana 1  16 kom 

83.  -Pipeta graduisana 2  16 kom 

84.  -Tikvica odmerna   16 kom 

85.  -Žičana korpa    5 kom 

86.  -Epruveta bakto   50 kom 

87.  -Epruveta    1 kom 

88.  -Hematokrit cevčice   12 kom 

89.  -Pinceta anatomska,   4 kom 

90.  -Tigl za žarenje   30 kom 

91.  -TLC kada sa poklopcem,  1 kom 

92.  -Farmaceutski mikser   2 kom 

93.  -Tacna     16 kom 

94.  -Tikvica odmerna 1  16 kom 

95.  -Tikvica odmerna 2   4 kom 

96.  -Patena emajlirana   8 kom 

97.  -Pipeta graduisana 1  12 kom 

98.  -Pipeta graduisana 2   20 kom 

99.  -Pipeta trbušasta 1  16 kom 

100.  -Pipeta trbušasta 2   16 kom 

101.  Pipeta po Westergrinu   20 kom 

102.  -Laboratorijska kašika špatula  16 kom 

103.  Wegeglas    8 kom 

104.  -Reagens boca 1  30 kom 

105.  -Reagens boca 2  30 kom 

106.  -Reagens boca 3  30 kom 

107.  -Reagens boca 4  30 kom 

108.  -Reagens boca 5  30 kom 

109.  -Reagens boca 6  30 kom 

110.  -Reagens boca 7   30 kom 

111.  -Reagens boca 8  30 kom 

112.  -Reagens boca 9   10 kom 

113.  -Reagens boca 10  10 kom 

114.  -Reagens boca 11   10 kom 

115.  -Reagens boca 12   10 kom 

116.  -Sahatno staklo   16 kom 

117.  -Mikro dupla špatula   16 kom 

118.  -Špric boca    16 kom 

119.  -Levak za filtraciju   30 kom 

120.  -Stakleni štapić   100 kom 

121.  -Stalak za epruvete  16 kom 

122.  -Tronožac    10 kom 

123.  -Trougao za žarenje  4 kom 

124.  -Gumeni čep 1   100 kom 

125.  -Gumeni čep 2   30 kom 
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126.  -Gumeni čep 3   100 kom 

127.  -Filter papir kvalitativni 1 2 kom 

128.  -Filter papir kvalitativni 1 10 kom 

129.  -pH indikator papir  10 kom 

130.  -Hvataljka za birete  2 kom 

131.  -Hvataljka univerzalna  2 kom 

132.  -Hvataljka za kondenzator (hladnjak)  2 kom 

133.  -Prsten sa mufom  5 kom 

134.  -Vagiforme sa zatvaračem 50 kom 

 

Понуда понуђача број: ______________ од дана _____________________ године, конкурсна 

документација заведена код Наручиоца под бројем ____________________, и услови наведени 

у позиву представљају саставни део овог уговора. 

 

 

Члан 2. 

За испоручену робу из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цену од 

_________________ динара (словима: _____________________________________ динара) без 

ПДВ-а. Вредност уговора са ПДВ-ом износи: __________________________ динара. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора. 

 

Члан 3. 

Наручилац прихвата предње услове куповине наведене робе и обавезује се да уговорену 

купопродајну цену исплати за 15 дана од дана пријема рачуна након испоруке добара. 

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да ће у року од 20 дана од дана потписивања овог уговора испоручи 

добра. 

Добављач се обавезује да евентуалну штету која настане због неблаговремене испоруке 

предметних добара из члана 4. уговора, надокнади наручиоцу у целости као и штету 

причињену из других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 

Добављач се обавезује да све време трајања овог Уговора има на стању добра сагласно понуди 

и према условима из понуде, у количинама које Наручилац требује, а у циљу обезбеђења 

извршења овог уговора. 

Понуђач се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора, испоручи франко Сента. 

 

Члан 5. 

Ако понуђач закасни са испоруком робе, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у износу 

од 1% од уговорене вредности робе, за сваки дан закашњења. 

 

Члан 6. 

Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима (прецизирајући природу недостатка), без одлагања, обавести понуђача. 

Понуђач је дужан да предмет уговора изврши на начин и у складу са стандардима и 

нормативима који се захтевају за дату врсту посла. 

 

Члан 7. 

Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 8. 

Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће првенствено 

настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће надлежан одговарајући суд 

у Суботици. 
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Члан 9. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни припада по 2 

(два) примерка, за њене потребе. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_____________________________ 

ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

___________________________ 

 
Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, 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 референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке. 
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VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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: 24000 Суботица, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА 9, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме за средње медицинске школе ЈН бр. 

ЈН/01/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 28. 02. 2018. године до 10.00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН   

 Доказ о испуњености додатних услова 

3 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. ЗЈН) 

4 Образац  структуре трошкова   

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст. 10 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Модел уговора 

 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и ЗЈН за подизвођача 
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5 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. ЗЈН)  за понуђача 

6 Образац структуре трошкова  

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

7 Образац изјаве о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Модел уговора 

 

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача    

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача – члана групе понуђача 

– носиоца посла 

5 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за чланове групе понуђача – члан 

групе понуђача 

 Доказ о испуњености додатних услова 

6 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача 

8 Образац структуре трошкова   

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

9 Образац изјаве о независној понуди  

10 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

11 Модел уговора 

 

3. ПАРТИЈЕ 

- 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА 9, 

Суботица 24000,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe]”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести 

предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] - 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 може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну партију.  

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

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 наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

Рок плаћања је 30 дана од дана доспећа рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција не може бити краћа од произвођачке гаранције. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извршења 

Испорука: 20 дана од дана потписивања уговора. 

  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

9.5. Место испоруке 

Место испоруке добара: Сента 

 

9.5. Други захтеви  

- 

  

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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.  

  

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  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 
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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. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: Предметна набавка не 

садржи техничке документације и планове односно поједине њихове делове, те се не даје 

обавештење о начину њиховог преузимања. 

 

14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ 

НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ 

НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА 

НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА: 

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже 

Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Тражење додатних информација 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН 01/2017» може се упутити 

Наручиоцу на један од следећих начина: 

1) електронским путем, на e-mail: szucs@mnt.org.rs 

2) путем факса, на број: 024/524-534 

Захтев за додатне информације се може упутити радним данима, искључиво на наведену 

мејл адресу и наведени број факса. Захтев који буде послат ван радног времена сматраће се да 

је примљен првог наредног радног дана. Захтеви не могу да се шаљу на друге мејл адресе или 

на други број факса, осим назначених. Радно време Наручиоца је сваким радним даном (од 

понедељка до петка) од 8.00 до 15.00 сати. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор 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 вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 

објављивањем од стране наручиоца на порталу јавних набавки.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 

могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да 

се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 

заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се 

обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са 

прописима којима се уређује област документарне грађе и архива. 
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Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 

карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе 

информационих технологија у општој употреби.  

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. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

 

15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА 

ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је понуђачу оставити 

примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача 

као и код његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 

je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

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. 

 

16. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И 

OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE 

ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ: 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) 

ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА 

КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 

НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ: 

17.1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. Ове подтачке, 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

17.2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. 

став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2) назив и адресу наручиоца 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе  наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 

три дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца  подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 

доставља наручиоцу. 

17.3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србијеуплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 

права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли 

ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 

захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 



Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. ЈН/01/2018  49/ 51 

  

 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 

наслов. 

17.4) Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је 

уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења 

захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о 

уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следећеелементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум 

извршења налога. *Републичка комисијаможе да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачунадостављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и 

натај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које сеподноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатомбанке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе 

наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућегконсолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисницибуџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјалноосигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитуправа 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са 

законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног 

налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа из иностранства може се извршити 

на девизни рачун Министарствафинансија– Управе за трезор 

 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Народна банка Србије (НБС) 

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

Србија 

SWIFTCODE: NBSRRSBGXXX 

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 

Министарство финансија 

Управа за трезор 

ул. Поп Лукина бр. 7-9 

11000 Београд 

IBAN: RS 35908500103019323073 

 

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следећеинформације о плаћању 

- „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILSOFPAYMENT): 

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 

назив наручиоца у поступку јавне набавке. 

У наставку су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 

PAYMENT INSTRUCTIONS  

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER 

FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT 

  

 

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD  

FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 

AMERICAS, NEW YORK 

60 WALL STREET 

UNITED STATES 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 
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FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT 

 


