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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01.3-3-

1/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку01.3-3-2/2020, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности- набавкa услуге преноса података и интернета 

ЈНМВ број 3/2020  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

5 

 
IV 

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

7 

V Критеријуми за доделу уговора 12 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VII Образац понуде 21 

VIII Образац структуре цене са упутством 25 

IX Модел уговора 26 

X Образац трошкова припреме понуде 30 

XI Образац изјаве о независној понуди 31 

XII Образац изјавепонуђача о прихватању услова из позива за 
подношење понуде и конкурсне документације 

32 

XIII Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 33 

 

 

Напомена: 

Приликом припреме понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите 

и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 

благовремено обратите наручиоцу. 

Заинтересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу наручиоца 

како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне 

документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама дужан 

да све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре напостављена питања објави 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.У складу са чланом 63. став 2. и 3. 

Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
Конкурсна докуметанција садржи укупно 33 стране. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“Инђија 

Адреса: Српскоцрквена број 5, 22320 Инђија 

Интернет страница: www.dzindjija.rs 

Врста наручиоца: Здравствена установа 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности ЈН број 3/2020 су услуге преноса података и интернета 

за потребе Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија.  
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на период од 12 

месеци односно до испуњења уговорених средстава. 
 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт  Мартиновић Ненад  и Врачар Анђелка на  е - mail адреса 

javnenabavke@dzindjija.rs  сваког радног дана од 7 до 14 часова. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, и то 
радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-14 часова.  

 

 

6.Подношење понуда 

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, адресу понуђачаи број телефона. 

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:  Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија, ул. 

Српскоцрквена  бр. 5 канцеларија 267- општи послови, сваког радног дана од 7 до 14 

часова са назнаком : ,,Понуда за јавну набавку услуге преноса података и интернета, ЈН 

број 3/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

24.03.2020 године  до 11:00 часова .  

Поступак отварања понуде ће се обавити дана 24.03.2020 године у просторијама 

Дома здравља Инђија, канцеларија 269, са почетком у 11:30 часова. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који 

пуномоћје подносе на самом отварању понуда, а које мора бити издато на меморандуму 
понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке мале вредности – бр. 3/2020 је набавка услуге преноса података и 

интернета за потребе Дома здравља „ Др Милорад Мика Павловић“ Инђија.  

 

2. Назив и ознака из општег речника набавки 

 

64210000- услуге преноса података, 

72400000 - Услуге интернета 
 

3.Партије 
 

Предмет набавке није обликован по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 
 

Рб Услуга Приступ 

Физички 

медиј 

Укупан 

број 

локација 

1 

Приступ интернету (јавна 

статичка адреса) - Интернет 

за бизнис кориснике 

20/20 

симетричан Оптика 1 

2 Пренос података (ВПН 3 ниво) 

10/10 

симетричан Оптика 1 

3 Пренос података (ВПН 3 ниво) 

5/1асиметри

чан Бакар 11 

 

ЛОКАЦИЈЕ 
 

Рб Локација Адреса ВПН 

Интернет 

за бизнис 

кориснике 

1 Дом здравља Инђија Српскоцрквена 5 10/10 20/20 

2 Амбуланта Бешка Краља Петра I 33 5/1  

3 Амбуланта Нови Карловци Главна 15 5/1  

4 Амбуланта Марадик Фрушкогорска бб 5/1  

5 Амбуланта Љуково Петра Кочића 1 5/1  

6 Амбуланта Нови Сланкамен Цара Душана 110 5/1  

7 Амбуланта Крчедин Светислава радиновића 8 5/1  

8 Амбуланта Чортановци Радмиле Васиљевић Мале бб 5/1  

9 О.Ш. Петар Кочић Инђија Цара Душана 9 5/1  

10 Апотека Бешка Краља Петра I 34 5/1  

11 Амбуланта Сланкаменачки виногради Јанка Чмелика 8 5/1  

12 Амбуланта Јарковци Ивана Милутиновића 151 5/1  

 

Услуга ВПН-а 
 
ВПН конекције (линкови) обезбеђују удаљеним корисницима приступ ресурсима 
информационог система на централној локацији у Инђији, Српскоцрквена бр. 5, односно 
повезивање уређаја на различитим локацијама наручиоца у виртуалну приватну мрежу на слоју 
3 ОСИ модела. 
За телекомуникациону услугу ВПН-а добављач треба да обезбеди приступ на на централној 
локацији у Инђији, Српскоцрквена бр. 5као и од централне локације (централног рачунарског 
чворишта) ка следећим локацијама по спецификацији наведеној у табели. 
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Тип линка тј. начин приступа на централној локацији Наручиоца треба да је оптички. 
Услуга приступа интернету треба да омогући несметани и нефилтрирани приступ глобалној 
интернет мрежи на свим локацијама које су приказане у табели кроз ВПН. 
Тип линка тј. начин приступа на централној локацији Наручиоца треба да је оптички. На 

осталим локацијама, бакарни или оптички.  

WАN линк на централној локацији- Српскоцрквена бр. 5да брзина линка буде 20/20 Mbps. WAN 

линкови на осталим локацијама са минималним брзинама су дате у табели у прилогу. WAN 

мрежа треба да омогући несметан пренос података свих сервиса које користи Дом здравља 

Инђија и приступ Интернету свим локацијама.  
Минималне  брзине  преноса  података  које  провајдер  треба  да  обезбеди  на удаљеним 

локацијама дате су у табели у прилогу.  
WAN линкови морају бити поуздани, стабилни и функционални. Не смеју да се дешавају 

губици конективности како Централне локације као најважнијег линка, тако и осталих локација.  
Провајдер је дужан да обезбеди инсталацију, конфигурисање терминалних рутера на удаљеним 

локацијама и тест конективности са централном локацијом. Провајдер мора да радним данима 
обезбеди директну телефонску техничку подршку у случају проблема са WАN мрежом (никако 

преко кол центра). Провајдер је дужан да одржава WAN линкове и терминалне рутере. 
Уколико дође до квара неопходно је да провajдер отклони квар у року од једног радног дана.  

С обзиром да су WAN линкови у функцији на локацијама наведеним у табели, потребно је да 
ако дође до промене провајдера, обезбедити замену терминалне опреме, конфигурацију, 

тестирање и друге радње без прекида конективности на удаљеној локацији. Уколико је 
неопходно да дође до прекида конективности, он може трајати највише 2 сата у току радног 

времена и под условом да предходно буде најављен. Овај стриктни услов се посебно односи на 
централну локацију која има најважнију улогу у мрежи.  

 

Мерљивост квалитета WAN линкова биће дефинисан временом које потребно IP пакету од 

централне до удаљене локације и назад. Уколико ово време прелази вредност од 40ms сматраће 

се да у том периоду посматрања линк има деградирани квалитет. Уколико неки од WAN 

линкова има деградиран квалитет корисник ће упозорити провајдера на сметњу или проблем 

који узрокује лош квалитет везе да отклони у најкраћем могућем року.  

 

 

 

 

 

          Датум                                                                                              Понуђач 

 

________________                                                                               __________________ 
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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: 

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 обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то: 

- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа 
и услуга за делатност пружања услуга интернета тј. приступ широкопојасној мрежи,  

- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа 
и услуга за делатност пружања услуга VPN – a (Виртуелне приватне мреже), и 

- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа 
и услуга за делатност пружања услуга оптичке мреже 

све издате од стране Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ).  
 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао све обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

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

• Минимум 5 година рада у области која је предмет јавне набавке 

• Важећи сертификати:  

ISO 9001 -систем менаџмента квалитетом  

ИСО 27001 -  систем менаџмента безбедношћу информација 
 

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, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

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

заједно. 
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних условаза 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 IVодељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим доказа из тачке 4 обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) који се доставља у виду неоверене копије. 
 

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. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуIVодељак 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. 

Напомена: 

Уколико наручилац пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, чија је 

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

појединих доказа о испуњености услова потребно је доставити: 

 
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 
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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 

финасија 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) и то: 

- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за делатност пружања услуга интернета тј. приступ широкопојасној мрежи,  

- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за делатност пружања услуга VPN – a (Виртуелне приватне мреже), и 

- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за делатност пружања услуга оптичке мреже 

све издате од стране Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ).  
 

 Испуњеност додатних услова 
 

• Минимум 5 година рада у области која је предмет јавне набавке – доказује се изводом из 

регистра Агенције за привредне регистре 

• Важећи сертификати:  

ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом 

ИСО 27001 -  систем менаџмента безбедношћу информација 

(издати од стране овлашћеног сертификационог тела) 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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 услуга преноса података и интернета, ЈН број 3/2020, испуњава све 

услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 
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); 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

Датум:_____________                                                                 _____________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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 набавкеуслуга преноса података и интернета, ЈН број 3/2020, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 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:_____________                                                             _____________________ 

 

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

овлашћеног лица подизвођача. 
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V ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

 

 

 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио  краћи рок реализације услуге. 

У случају истог понуђеног рока реализације услуге, Наручилац ће применити жреб. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 

на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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VI 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: Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија, ул. 

Српскоцрквена  бр. 5 канцеларија 267- општи послови, сваког радног дана од 7 до 14 

часова са назнаком:  

,, Понуда за јавну набавку услуге преноса података и интернета, ЈН број 3/2020  - НЕ 

ОТВАРАТИ ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

24.03.2020 године  до 11:00 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: 

• важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 

услуга за делатност пружања услуга интернета тј. приступ широкопојасној мрежи,  

• важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 

услуга за делатност пружања услуга VPN – a (Виртуелне приватне мреже), и 

• важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за делатност пружања услуга оптичке мреже (све издате од стране Републичке 

агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ)).  

• Извод из регистра Агенције за привредне регистре (ради доказивања минимум 5 година 

рада у области која је предмет јавне набавке) 

• Важећи сертификати: ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом и ИСО 27001 -  систем 

менаџмента безбедношћу информација (издати од стране овлашћеног сертификационог 
тела) 

• Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Законау поступку јавненабавке мале 

вредности; 

• Образац понуде, потписан и печатом оверен; 
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• Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 
печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора; 

• Образац структуре цене са упутством како да се попуни, достави попуњен, потписан и 
печатом оверен; 

• Образац изјаве о независној понуди; 

• Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива за достављање понуде и конкурсне 
документације; 

• Образац изјаве о поштовању обавеза; 

• Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла; 

• Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 

 

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: Дом здравља „Др Милорад 

МИика Павловић“, Српскоцрквена 5, 22320 Инђија, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге преноса података и интернета, ЈН број 3/2020 НЕ 

ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге преноса података и интернета, ЈН број 3/2020 НЕ 

ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге преноса података и интернета, ЈН број 3/2020 НЕ 

ОТВАРАТИ”или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуге преноса података и интернета, ЈН број 

3/2020 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. 

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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

VII) 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 понуденаводи 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 IVконкурсне 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 садржи: 
 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

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

поглављу IVконкурсне 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.  

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 до 90 дана испостављења исправно сачињене фактуре, у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012, 68/2015,113/2017 и 91/2019 ) после извршења услуге, сукцесивно, а након доставе 

фактуре.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 
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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.У цену су урачунати сви зависни 

трошкови везани за интернет услуге. 

Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, Наручилац може прихватити 

корекцију уговорене цене изражену у динарима у складу са променом званичног средњег курса 

динара у односу на EUR, према подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег 

курса на дан настанка промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде. 

Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од + 5% и вршиће се 

искључиво на основу писаног захтева Понуђача, а након дате сагласности Наручиоца. 
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 – 

Београд, Саве Машковића 3-5,(www.poreskauprava.gov.rs). 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине– 

Београд, Руже Јовановић 27а, (www.sepa.gov.rs)  и у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине – Београд, Немањина 22-26, (www.mpzzs.gov.rs). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавањe, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, (www.minrzs.gov.rs ). 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да у року од 8 

дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за 

добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о 

регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за 

попуну менице. Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 
прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у 

случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 
понуђача, статусних промена код понуђача, оснивања нових правних субјеката и др. Рок 

важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно 
извршење посла.Уколико се понуђач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг 
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извршења посла, наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 

10% од вредности уговора без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у 

уговореном року мора да се продужи. Меницу за добро извршење посла наручилац ће 

наплатити у следећим случајевима:  

-уколико понуђач не испоштује одредбе уговора;  

-уколико понуђач не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним Уговором. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресунаручиоца Дом здравља 

„Др Милорад Мика Павловић“, Српскоцрквна 5, 22320 Инђија, електронске поште на e-
mail javnenabavke@dzindjija.rs  или факсом на број 022/510-035 сваким радним даном од 7 до 

14 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањемпонуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријемазахтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурснедокументације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернетстраници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 

3/2020“. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање данапре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.По истеку рока предвиђеног за 

подношење понуда наручилац не може да мењанити да допуњује конкурсну 

документацију.Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањемпонуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређенчланом 20. 

Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

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 контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ ИМА НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

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

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

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

2) учинио повреду конкуренције;  

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

о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

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

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

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда.  
 

17. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА КАО И ОДГОВОРНОСТ 

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

 

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

комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2 Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 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 пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

пре истека рока за подношење захтева, 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. Закона. 
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. 

 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

javnenabavke@dzindjija.rs  или факсом на број 022/510-035 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

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

уплати таксу од: 
- 60.000 динара  

Чланом 151. Закона о јавним набавкама 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 следеће елементе: 

(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 да садржи 

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

извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 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 се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

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

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

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

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

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 

редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ 

уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али 
је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и 

сл.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.У случају да 

је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона. 

 

 
 

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након закључења 

уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге преноса 

података и интернета, ЈН број 3/2020. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача:  

Шифра делатности понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Врста правног лица  

(заокружити): 

-микро 

- мало 

- средње 

- велико 

- физичко лице 

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. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

  

Шифра делатности: 
 

 

 

 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ–УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНТЕРНЕТА 

 

 

Опис 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

Набавкa услуге преноса података и интернета 

 
 

Рок и начин плаћања 
Рок плаћања је до 90 дана од дана испостављања исправно сачињене фактуре, у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 

РС” бр. 119/2012,68/2015, 113/2017 и 91/2019) после извршене услуге, а након доставе 

фактуре.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева 

аванс. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 

 

 

___________ дана од дана 

отварања понуда. 

Место извршења услуге 
Пунктови Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија 

 

Начин на који понуђач учествује у понуди: 

 

1. Самостално,      

2. Са подизвођачем,     

3. Заједничка понуда. 

 
Датум                                                          Понуђач     

_____________________________                   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 

Р.бр. 

 

 

Услуга са приступом 

 

 

Укупан 

бр. 

локација 

 

 

Рок за 

реализацију 

услуге 

Јединична 

месечна 

накнада за 

уговор од 12 

месеци са 
свим 

пратећим 

трошковима 

 

Укупна 

месечна 

накнада за 

уговор од 

12 месеци 

 

Укупна 

цена за 

годину 

дана без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена за 

годину 

дана са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Приступ интернету (јавна 

статичка адреса) Интернет за 

бизнис кориснике 20/20 
симетричан 

1 

     

2 Пренос података  

(ВПН 3 ниво) 10/10 симетричан 
1      

3 Пренос података  

(ВПН 3 ниво) 5/1 асиметричан 
11      

УКУПНО:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

• Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи рок за реализацију услуге 

• У колони 5. Уписати колико износи Јединична месечна накнада за уговор од 12 месеци са свим 
пратећим трошковима 

• у колони 6. уписати колико износи Укупна месечна накнада за уговор од 12 месеци 

• у колони 7. уписати колико износи Укупна цена за годину дана без ПДВ-а 

• у колони 8. уписати колико износиУкупна цена за годину дана са ПДВ-ом 

 

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача  

Дана___________________                                                   ________________________________ 
 

Напомена:  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац 

структуре цене. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомене: 

Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора да попуни, 
потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Овај модел уговора 

представља садржину уговора који ће бити закључен саизабраним понуђачем. 

  

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навеоједног или више 
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. 

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговоруморају бити 
наведени сви учесници заједничке понуде. 

- Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор ојавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставитидоказ негативне рефренце, 

односно исправу о реализованом средству обезбеђењаиспуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 

 

УГОВОР ОПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНТЕРНЕТА 

за јавну набавку мале вредности број 3/2020 

 

 

Закључен између: 

Наручиоца ДОМА ЗДРАВЉА „Др Милорад Мика Павловић“ 

са седиштем у Инђији, улица Српскоцрквена број 5, ПИБ: 101799726, 

Матични број: 08004102, Шифра делатности: 8621 

Број рачуна: 840-461661-14, 840-461667-93, Назив банке: Управа за трезор, 

Телефон и Телефакс: 022/561-282 email: dzindjija@neobee.net  

кога заступа  директор др Јово Комазец, спец.гинекологије и акушерства 

(у даљем текстуовог Уговора: НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 
 

Добављача................................................................................................ 

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

Матични број: ........................................, шифра делатности:..................................., 

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

Телефон:............................маил:_________________________ 

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

(у даљем тексту овог Уговора: ДОБАВЉАЧ), 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, одлуком директора Дома здравља, број: 
01.3-3-1/2020 од 09.03.2020 године спровео поступак јавне набавке мале вредности - услуге 

преноса података и интернета за потребе Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија, 
те изабрао Добављача као најповољнијег понуђача с којим склапа уговор, према датој 

спецификацији и техничким карактеристикама, а усвему према понуди Добављача 

број________ од дана __________________ године,заведена код наручиоца под бројем 01.3-3-
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__/2020 од __.__.2020 године, која је саставни део овог уговора.Добављач се обавезује да ће у 

периоду важења уговора вршити интернет услуге по захтеву Наручиоца. 

 
 

Члан 2. 

 

Уговарачи су сагласни да је уговорена цена за целокупну уговорену количину 

извршених услуга из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а ___________________динара. 

Цена која се фактурише обрачунава се са стопом ПДВ-а од _____ %.  

Укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________________динара. 

 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору врши сукцесивно, на месечном 

нивоу, на основу испостављеног рачуна од стране Добављача, у року до 90 дана од дана 
испостављања исправно сачињене фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 
91/2019) после извршене услуге, на рачун Добављача. 

Испостављени рачун, поред обавезних делова рачуна, мора садржати и број уговора по 
коме се добра испоручују. Ако рачун не буде садржао све наведене делове биће враћен 

добављачу. 
 

Члан 4. 
Место извршења услуга су пунктови Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ 

Инђија, а према приложеној спецификацији у конкурсној документацији. 

 

Члан 5. 
Добављач се обавезује да извршене услуге морају задовољити стандарде у квалитету  

уговорених услуга. 

 

Члан 6. 
Уговорне стране су одговорне за квалитетно, благовремено и савесно извршавање 

обавеза у складу са овим уговором, законским и другим прописима из области која је предмет 

уговора и дужне су да своје међусобне односе заснивају на принципима пословања доброг 

домаћина.  

Добављач се обавезује да изврши надокнаду штете Наручиоцу уколико у току извршења 

услуге наступе оштећења кривицом Добављача, што се записнички констатује.  

 

Члан 7. 
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета извршене услуге у било које време 

и без претходне најаве, на месту пријема, током или после извршене услуге. 

Квантитивни пријем услуге врши се приликом пријема извршене услуге на локацијама 

Наручиоца, а уз присутног представника Добављача. Евентуална рекламација од стране 

Наручиоца на извршене услуге мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у 

року од 24 часа. 
За квалитативан и квантитативан пријем предмета јавне набавке као и за квалитативно и 

квантитативно извршење уговора, испред наручиоца, овлашћује се лице инжењер за рачунарске 
мреже који и врши координацију уговорених услуга. 
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Члан8. 
 

У случају кашњења у извршењу услуга, одредиће се накнадни рок.  

Уколико Наручилац не одреди Добављачу накнадни рок или накнадни рок одреди, а 

услуге не буду извршене у том року Добављач је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну 

у износу од 0,5% од вредности неизвршених услуга за сваки дан закашњења а максимално 5% 

од вредности уговора. 

 

Члан9. 
 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 

уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 

/двадесетчетири/ часа.  
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом 
утврђени као виша сила.  

 

Члан10. 
 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге стране може 

захтевати раскид уговора.  
Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не испуни 

услуге или услуге не испуни у складу са спецификацијом и техничким карактеристикама 
наведеним у конкурсној документацији конкретне набавке. 

У случају раскида уговора у смислу предходних тачака овог члана, уговорне стране ће 
измирити све своје обавезе настале до дана раскида уговора.  

Раскид уговора се врши писменим путем, са отказним роком од 30 дана.  
 

Члан11. 

 

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Добављач биће у обавези 
даприликом потписивања уговора или у року од 8 дана од дана закључења уговора, достави 

наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без 

протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице. Меничним овлашћењем 

понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од од 

вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у 

њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну понуђача, статусних промена код понуђача, 

оснивања нових правних субјеката и др. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 

(тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења 

посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно 

извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року 

мора да се продужи. Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим 
случајевима:  
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-уколико Добављач не испоштује одредбе уговора;  

-уколико Добављач не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним Уговором. 

 

Члан 12. 

 
Уговор се закључује на одређено време у трајању до 12 месеци од дана стицања услова 

за пружање комплетне услуге, а најдуже до реализације уговорене вредности. 

Уговор ступа на снагу од дана стицања услова за пружање комплетне услуге, а најдуже 

до 30 дана од дана потписивања уговора од стране обе уговорне стране.  

Све измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су сачињене у писаној форми и 

потписане од стране овлашћених лица уговорних страна. 

Обавезе по овом уговору, које ће се вршити у наредној години, наручилац ће их 

извршити у складу са усвојеним годишњим планом пословања за ту годину. 

 

Члан 13. 
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета 

набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну вредност уговора 
максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са расположивим буџетским 

средствима.  
Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз 

сагласност уговорних страна, у складу са законом. 
 

 

Члан 14. 
 Уговорне стране су сагласне дасве оно штоније регулисано овим Уговором примењиваће 

се Закон о облигационим односима(,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. лист 

СРJ“, бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003).  
      Сви спорови који настану по основу овог уговора решавају се споразумно, а уколико то није 

могуће, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици.  

 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка иду 

Извршиоцу услуга, а преостала 4 (четири) примерка уговора остају Наручиоцу услуга. 

 

   
 

 

      ДОБАВЉАЧ                                                                                  НАРУЧИЛАЦ   

________________________                                                        _______________________ 
                                         др Јово Комазец 

                               спец.гиенкологије и акушерстав 
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X 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:  Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

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

јавне набавкеуслуге преноса података и интернета,ЈН бр.3/2020 , поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум:  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. 
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XII ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача ________________________________, 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач: 

 

- да сам упознат са свим захтевима и условима из Конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности број 3/2020 набавку услуге преноса података и интернета за потребе Дома 

здравља „Др Милорад Мика Павловић“Инђија, 
 

- као и да подношењем понуде у потпуности, целости и без резерве прихватам све услове 
наведене у позиву за достављање понуда и Конкурсној документацији. 

 
Као овлашћено лице за заступање, о д г о в о р н о изјављујем да су сви подаци дати у понуди 

истинити и тачни и свестан сам да давање нетачних података повлачи за собом законску 
одговорност и искључење из поступка. 

 
 

 
У ______________________ дана _____________ 2020. године.                    

 
 

                                                                                                     Изјаву дао: 

 

 

 ____________________________ 

                                                                                                      Име и презиме овлашћеног лице 

 

 

______________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 Понуђач_________________________________________________________у поступку 
јавне набавке – услуге преноса података и интернета 3/2020, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде 
 

 
          Датум                         Понуђач 

 
________________                                                                                    __________________ 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 


