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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: 
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 09/2016 зав.бр. 02-871 од 27.07.2016.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
09/2016, зав.бр. 02-872 од 27.07.2016.г.  припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Прање и пеглање веша 
ЈН бр. 09/2016  

 
 
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, 
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гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

5-7 

IV Услови за учешће у посупку јавне набавке из чл.   75. и 76. закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 8-12 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13-20 
VI Обрасци који чине саставни део понуде 21 

 

Образац понуде (Образац 1); 22-26 
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(Образац 2); 27-28 
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Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 30 
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 5); 

31 

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6); 

32 

Образац  изјаве о пословном капацитету (Образац 7); 33 
Референтна листа – потврда (Образац 8); 34 
Образац  изјаве о кадровском капацитету  (Образац 9); 35 
Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 10); 36 
Образац изјаве о техничком капацитету- транспортна возила (Образац 11) 37 
Образац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - 
менице за добро извршење посла (Образац 12) 38 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:Општа болница Пожаревац  
Адреса: ул.Братства јединства 135, Пожаревац 
Интернет страница: www.obp.rs 
Матични број: 17823485 
ПИБ: 107372295 
Текући рачун: 840-842661-62 Управа за трезор – филијала Пожаревац 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 09/2016 су услуге –  Прање и пеглање веша 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Контакт: Набавна служба, Драгана Живојиновић дипл.ецц 
Факс: 012/550-585 
e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com 
Сваког радног дана од понедељка до петка у радно време наручиоца од 07:00 до 14:30 часова 
 
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти или 
кутији на адресу:  
 

Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком: 
„ Понуда за јавну набавку услуга  –  Прање и пеглање веша, отворени поступак  ЈН бр. 09/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ “ 
 
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 
31.08.2016.године до 10.00 часова.  
 
7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у згради управе Опште болнице 
Пожаревац,  ул. Братства Јединства 135 у Пожаревацу,  дана  31.08.2016.г. у 10.30 часова. 
Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за 
јавну набавку, могу активно учествовати. 
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и  биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене  понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 09/2016 су услуге – Прање и пеглање веша - отворени поступак  
шифра из општег речника набавки – 98310000 Услуге прања и хемијског чишћења 
 
2. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована 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, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
Врста услуге: 
Прање и пеглање веша за потребе Опште болнице Пожаревац  за  период од годину дана. 
 
Технички опис предмета набавке - опис услуга према захтеву наручиоца: 
 
Прање и пеглање веша за потребе Опште болнице Пожаревац обухвата следеће активности: 

 Предметне услуге, за све време трајања уговора пружају се свакодневно ( укључујући викенде  и 
празнике ) 

 Потребе наручиоца подразумевају прање и пеглање око 600 кг. Веша на дневном нивоу 
 Веш се разврстава у седам категорија и то: 

 са инфективног одељења 
 са одељења гинекологије и акушерства 
 са дечијег одељења 
 са одељења неонатологије 
 салски веш 
 мопови и техничка служба 
 остала одељења и амбуланте 

 За разврстан веш по напред наведеним категоријама се, сукцесивно по захтеву наручиоца врши 
примопредаја у просторијама наручиоца. 

 Бројање веша се врши приликом сваке примопредаје у просторијама наручиоца. 
 Пружалац услуга је на захтев наручиоца обавезан да обезбеди потребну дневну количину најмање 

једанпут дневно ( око 600 кг. Чистог и опегланог веша разврстаног по категоријама ) 
 Понуђач је у обавези да за прање болничког веша користи детерџенте и средства за избељивање и 

дезинфекцију која имају декларацију у складу са Правилником о детерџентима ``Сл. гласник РС`` 
бр. 40/10 и 5/12. 

 Пружалац услуга је дужан да испоручује добра чиста, сува, испеглана и микробиолошки исправна. 
 Пружалац услуга је дужан да једном у 15 дана достави доказ о микробиолошкој исправности издат 

од стране овлашћене лабораторије. 
 Пружалац услуга обезбеђује раднике за утовар прљавог болничког веша и истовар чистог и 

испегланог болничког веша. 
 Пружалац услуга обезбеђује радника који ће присуствовати бројању прљавог веша и својим 

потписом верификовати тачност података о количини, врсти и стању преузетог прљавог веша. 
 Квалитативна и квантитативна примопредаја веша, сукцесивно вршиће се приликом сваке испоруке, 

о чему ће се сачињавати записници које ће потписивати представник пружаоца услуга и наручиоца. 
 Наручилац има право да проверава квалитет услуге у свако доба и ненајављено, као и достављањем 

веша на проверу од старне овлашћене установе 
 Евентуалне рекламације Наручиоца  у погледу испоручене извршене услуге морају бити сачињене у 

писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 2 (два) дана од дана извршеног 
квантитативног пријема 

 Наручилац је овлашћен да врши  и ванредну контролу квалитета испорученог веша  на месту 
пријема и после испоруке, са правом да узорке веша из било које примопредаје  достави независној 
специјализованој институцији ради анализе. 

 Уколико се након контроле квалитета установи да испоручени веш  не одговарају квалитету и 
стандардима, Пружалац услуга  ће бити у обавези да Наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 
сата, понови услугу истог квалитета и стандарда. 

 У случају када специјализована институција утврди одступање од квалитета опраног веша, 
трошкови анализе и рекламације падају на терет пружаоца услуга. 

 Наручилац захтева од пружаоца услуга апсолутно поштовање рокова испоруке јер другачије 
поступање омета редован процес рада наручиоца. 

 Пружалац услуга има обавезу да одржава беспрекорну хигијену у возилима којима се транспортује 
болнички веш и да иста дезинфикује између сваког транспорта. 

 Уколико дође до ванредних кашњења пружалац услуга је у обавзи да телефонским путем јавити због 
организације рада служби наручиоцу  и истовремено у писменој форми достави образложење о 
разлозима кашњења. 
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 Пружалац услуга је дужан да преузимање прљавог болничког веша и испоруку чистог, сувог и 
испегланог болничког веша врши на адреси наручиоца: Општа Болница Пожаревац, Братства 
јединства бр.135, Пожаревац а у складу са временским интервалима, потребама, динамиком и 
оквирним планом Наручиоца: 
13:00-13:30 достава чистог веша 
13:30-14:00 преузимање прљавог веша ( на основу већ сачињеног  реверса наручиоца) 
 

 
Напомена за преузимање веша:  
 
Пружалац услуга се обавезује да преузима прљав веш сваког дана. Приликом преузимања веша сачињава се 
реверс који садржи спецификацију и тачан број артикала послат на третирање. Исти преузет веш доставља у 
истом термину и истом броју од наредног дана без неопходног задржавања и поновног третирања а уколико 
до истог дође пружалац услуга је дужан да у што краћем временском року исти врати и у писменој форми 
наведе разлоге кашњења са извршењем услуге. 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга: 
 
Контролу квалитета извршених услуга по овом уговору наручилац ће спроводити преко овлашћенопг лица 
наручиоца именованог за надзор над пружањем услуга које су предмет ове јавне набавке. Уколико одговорно 
лице именовано за надзор утврди да пружалац услуга није пружио услугу на начин предвиђен захтевима 
наручиоца из конкурсне документације и закљученом уговору о пружању услуга, сачиниће записник о 
рекламацији. 
Пружалац услуге је дужан да пружи услуге одмах по сачињавању записника о рекламацији и све трошкове 
везане за рекламацију извршених услуга осим за услуге за чије настајање је одговоран наручилац. 
Приликом увида у физичка и хемијска оштећења формираће се заједничка комисија чији ће задатак бити да 
утврди услед чега је дошло до оштећења и надокнада трошкова пада на терет пружаоца услуга. 
Наручилац посебно истиче да се рокови извршења предметних услуга морају строго поштовати, јер од њих 
зависи организација рада, а нарочито оперативни програм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку         
услуга – Прање и пеглање веша ЈН бр.09/2016 

 6/ 41 

  
 



Спецификација болничког веша за прање и пеглање по врсти и количини на годишњем, 
месечном и дневном нивоу: 

 

Редни 
број ВРСТЕ АРТИКЛА 

Количина на 
ГОДИШЊЕМ 

нивоу у комадима 
 

Количина на 
МЕСЕЧНОМ 

нивоу у комадима 
 

Количина на 
ДНЕВНОМ 

нивоу у комадима 
 

1.  Доњи чаршав - нови 72000 6000 200 
2.  Доњи чаршав - стари 24000 2000 65 
3.  Получаршав  2400 200 6 
4.  Горњи чаршав - нови 39000 3250 110 
5.  Горњи чаршав - стари 7200 600 20 
6.  Јастучница - нова 32400 2700 90 
7.  Јастучница - стара 5750 480 15 
8.  Зелени чаршав 27600 2300 75 
9.  Блузе 5400 450 15 
10.  Панталоне 4080 340 10 
11.  Сукње 180 <15 <1 
12.  Блузе хируршке 3600 300 10 
13.  Панталоне хируршке 360 30 10 
14.  Мантил 2400 200 7 
15.  Мајца 360 30 1 
16.  Зелени мантил 12600 1050 35 
17.  Мушеме - кецеље 3750 315 10 
18.  Пелена 7800 650 20 
19.  Јастук 3960 330 11 
20.  Пешкир 13200 1100 35 
21.  Пешкир - мали 1080 90 3 
22.  Ћебе 8160 680 22 
23.  Душек <12 <1 <1 
24.  Компреса - зелена 49320 4100 135 
25.  Рукавице <36 <3 <1 
26.  Пиџама - доња 480 40 2 
27.  Пиџама - горња 1320 110 ≈3 
28.  Прекривач - навлака 168 <14 <1 
29.  Навлака за душек <12 <1 <1 
30.  Спаваћица 540 45 <2 
31.  Вреће 1800 900 30 
32.  Дукс/кошуља/џемпер 12 1 / 
33.  Крпе 300 250 10 
34.  Моп 360 30 1 
35.  Бенкица 3000 250 8 
36.  Капа, маска,  2640 220 7 
37.  Стољњак 24 2 / 
38.  Јорган  60 5 / 
39.  Баде мантил 12 1 / 
40.  Завесе 24 2 / 
41.  Параван 24 2 / 
42.  Прслук 12 1 / 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСУПКУ 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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. Ст. 
2. Закона)     
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Став 2 Закона, и то:  
 

 1) Услов: Да је понуђач у претходне три године ( 2013, 2014, 2015 ) имао укупни пословни приход од 
 најмање 20.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године), остварених вршењем истородних  

услуга - прање и пеглање веша.  
 
2) Услов: Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива 
за подношење понуда. 
 
3) Услов: Да поседује важеће ISO сертификатe ( стандард ) 14001 систем менаџмента заштите 
животне средине , OHSAS 18001 систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу  на раду и  
ISO  сертификат (стандард)  9001. систем менаџмента заштитом животне средине из делокруга 
предмета јавне набавке (прање и пеглање веша). 
 
4) Услов: Кадровски капацитет – Да понуђач, на дан објављивања позива и конкурсне 
документације, има најмање пет  радно (у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14) ангажованих лица/радника  на пословима прања и пеглања веша. 
 
5) Услов: Технички капацитет : 
а)  да поседује довољан број професионалних машина за прање веша као и адекватне машине за 
сушење опраног веша, чији је капацитет 1.200 килограма у 24 сата.;  
б) минимално 2 ваљак за пеглање;  
ц) минимално 2 доставна возила; 

  д) неопходно је да пословни објекат у коме се обавља услуга прања и пеглања болничког  веша 
 задовољава основне санитарне услове и да поседује: 

 Улаз за прљав веш 
 Магацин за прљав веш 
 Излаз за чист веш 
 Магацин за чист веш 
 Процес прања, сушења и пеглања веша мора бити организован на начин да не 

долази до укрштања путева чистог и прљњавог веша 
 

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 и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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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.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО   КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 
 
2.1.  Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 5), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. став 1 тачка 1 – 4 и чл-75. став 2 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 и писано овлашћење за потписивање наведене изјаве. 

 
 
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се: 
 
1) Услов: Да је понуђач у претходне три године ( 2013, 2014, 2015 ) имао укупни пословни приход од 
 најмање 20.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године), остварених вршењем истородних  

услуга - прање и пеглање веша.  
 
Доказ:  Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре 

 Изјава о пословном капацитету ( Образац 7 ) 
 Референтна листа са списком Наручиоца - Потврда ( Образац 8 ) 
 

2) Услов: Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за 
подношење понуда. 
 
Доказ:  Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а која ће обухватити  
 захтевани период. 

 
3) Услов: Да поседује важеће ISO сертификатe ( стандард ) 14001 систем менаџмента заштите животне 
средине , OHSAS 18001 систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу  на раду и  ISO  сертификат 
(стандард)  9001. систем менаџмента заштитом животне средине из делокруга предмета јавне набавке (прање 
и пеглање веша). 
 
Доказ:  Фотокопије ISO сертификата ( стандард ) 14001, OHSAS 18001 и  ISO  сертификата 
 (стандард) 9001:2008 
  
4) Услов: Кадровски капацитет: Да понуђач, на дан објављивања позива и конкурсне документације, има 
најмање пет  радно (у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) ангажованих 
лица/радника  на пословима прања и пеглања веша. 
 
Доказ:  Образац изјаве  (Образац 9)  понуђача да поседује кадровски капацитет, фотокопије М образаца 
 пријаве осигурања и уговора о раду, 

 
 5) Услов: Технички капацитет : 

а)  да поседује довољан број професионалних машина за прање веша као и адекватне машине за 
сушење опраног веша, чији је капацитет 1.200 килограма у 24 сата.;  
б) минимално 2 ваљак за пеглање;  
ц) минимално 2 доставна возила; 

  д) неопходно је да пословни објекат у коме се обавља услуга прања и пеглања болничког    
 веша задовољава  основне санитарне услове и да поседује: 

 Улаз за прљав веш 
 Магацин за прљав веш 
 Излаз за чист веш 
 Магацин за чист веш 
 Процес прања, сушења и пеглања веша мора бити организован на начин да не 

долази до укрштања путева чистог и прљњавог веша 
. 

 Доказ: за тачке а) и б) пописна листа основних средстава, са стањем на дан 31.12.2015. године 
(или накнадно, у случају ванредног пописа),  заведена, оверена и потписана или уговор о лизингу, 
уговор о закупу и сл. као и попуњен ( Образац бр.10 ) 
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  за тачку ц) фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о лизингу, уговор о закупу и сл. као и 
 попуњен ( Образац 11.) 

  за тачку д) Приложити власнички лист којим се доказује да понуђач као власник поседује  адекватан 
 пословни простор за обављање предметне делатности. Уколико понуђач није власник већ 
 закуподавац пословног простора на увид може доставити Уговор о закупу, лизингу и сл. на 
 минимални рок колико ће трајати уговорна обавеза понуђача. Уколико уговор не покрива време 
 извршење набавке  понуђач је у обаѕвези да достави изјаву да ће у случају промене објекта о томе 
 без одлагања известити наручиоца у складу са обавезом за истим из ЗЈНа (члан 77. став 7) и да ће 
 доказати да и његов нови простор испуњава задате критеријуме..) Потребно је приложити и план 
 објекта пословног простора са назначеном адресом и изјаву понуђача на сопственом меморандуму о 
 испуњености горе наведених услова везаних за објекат. 

 
 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, 
његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 
Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда и утврђивања испуњености услова, 
сходно члану 93. став 1 ЗЈН ( ``Сл. гласник РС`` бр.68/15), изврши обилазак пословног простора свих 
понуђача и подизвођача, а ради увида и контроле у погледу захтеваних пословних, техничких и 
просторних капацитета у којима ће се вршити услуга прања, сушења и пеглања веша, као и преглед 
транспортних возила о чему ће Наручилац и Понуђач/Подизвођач сачинити и обострано потписати 
записник о затеченом стању. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави Изјаву подизвођача (Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове 
из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају Изјава (Образац 5), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
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. 
 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, 
који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 
• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар 
Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 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 
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 
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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. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
 
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 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 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа али је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:  
 
 Понуда мора да садржи попуњен по свим ставкама, оверен и потписан: 

 
• Образац III Врста, техничке карактеристике, 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. 

• Образац понуде 
• Образац структуре понуђене цене 
• Образац трошкова пипреме понуде 
• Образац изјаве о независној понуди 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75 ЗЈН 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75 ЗЈН, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 
• Образац изјаве о пословном капацитету 
• Референтна листа – потврда 
• Образац изјаве о кардовском капацитету 
• Образац изјаве о техничком капацитету 
• Образац изјаве о техничком капацитету - транспортна возила 
• Модел уговора 
• Меница и менично овлашћење ( на 5% вредности од вредности понуде (без ПДВ-а) за озбиљност 

понуде за ЈН 09/2016. (Образац саставља понуђач)   
• Образац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење 

посла 
 

Понуда мора да садржи доказе о испуњавању додатних услова. 
  
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца 
датих у  конкурсној документацији:   
 
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно 
убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете 
листови или печат у супротном понуда ће бити одбијена.    
Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне 
документације.    
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.   
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним 
словима, на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације.  
  
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. 
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У 
случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена. 
 
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача.   
 
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.    
 
3. 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.  
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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:  
 
Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком:  
„ Понуда за јавну набавку услуга – Прање и пеглање веша отворени поступак   ЈН бр. 09/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ “  
 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.08.2016.године у 
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. 
 
4.ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка није обликована по партијама: 
 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. 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: Општа болница Пожаревац, ул. Братства 
Јединства бр. 135, 12000 Пожаревац  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (услуга,) Прање и пеглање веша отворени поступак – ЈН бр.09/2016 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (услуга) Прање и пеглање веша отворени поступак –  ЈН бр.09/2016 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (услуга) Прање и пеглање веша отворени поступак -  ЈН бр.09/2016 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуга) Прање и пеглање веша отворени поступак  - ЈН 
бр.09/2016 - 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. 
 
7. 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 (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) 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.  
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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 6 ). 
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. 
 
9. 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 5). 
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. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимално 30 дана и максимално 90 дана од дана пријема испостављеног рачуна. 
Корисник услуга ће сукцесивно вршити плаћање у складу са динамиком извршења услуга. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
10.2. Захтев у погледу рока извршења услуге: 
Пружалац услуге се обавезује да рок извршења услуге  не може бити дужи од 24 сати од тренутка 
преузимања веша на прање и пеглање од наручиоца.  
Место примопредаје веша је вешерај Опште болнице Пожаревац, ул. Братства Јединства 135, 12000 
Пожаревац. 

10.3 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 не може мењати понуду. 
 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
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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.  
  
12. 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. 
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. 
 
13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
Доказ: Бланко  сопствена  меница,  која  мора  бити евидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  
Народне банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо,  са  
назначеним  износом  од 5%  од укупне вредности понуде за период од годину дана без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је издат  од  стране  пословне  банке  
коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу – писму.  Рок  важења  менице  је  90 дана од дана отварања 
понуда.  
Наручилац  ће  уновчити  меницу  дату  уз  понуду  уколико:  
понуђач  након  истека  рока  за  подношење  понуда  повуче, опозове  или  измени  своју понуду;  понуђач  
коме  је  додељен уговор  благовремено  не  потпише  уговор  о  јавној  набавци; понуђач  коме  је  додељен  
уговор  не  поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из  конкурсне  
документације.  Уколико  понуђач  не  достави меницу или менично овлашћење понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
 
Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
 
Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  
као  средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  
који  је  30  дана  дужи  од  примопредаје уговорених  - услуга  без  примедбе  Наручиоца.  Наручилац  ће 
уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  обавезе  у  
роковима  и  на начин  предвиђен  Уговором.  Меница  за  добро  извршење посла биће на писани захтев 
враћена Понуђачу у року од 30 дана  након  извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  
да  достави  и  следећа  документа: Прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење Наручиоцу  за  
попуњавање  и  подношење  исте  менице надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) 
,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера картона од  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  
старија од  7 дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  (  
обрасца  са  навођењем  лица влашћених за заступање Понуђача) 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Општа болница 
Пожаревац, ул. Братства Јединства бр.  135, 12000 Пожаревац, и електронске поште на e-mail 
nabavnabopo@gmail.com или факсом на број 012/550-585 сваког радног дана, од понедељка до петка у 
периоду радног времена наручиоца, од 07:00 до 14:30 часова, тражити 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 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 09/2016.”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
16. 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. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (чл. 82 ЗЈН) 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку 
јавне набавке: 
1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 
2)  учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној 
набавци, односно појединачан уговор о јавној набавци и/или појединачну наруџбеницу, након што му је 
уговор о јавној набавци, односно 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 јавне 
набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  
 
Као релевантни докази сматраће се:  
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (чак и ако се односи на поступак 
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, под условом да је предмет јавне набавке 
истоврстан), 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења 
уговорних обавеза, 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни, 
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 
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6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 
7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у 
ранијим поступцима јавне набавке или по ранијем закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначн одлуку другог 
надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
 
18.    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“.  
 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће се дати понуђачу који је 
понудио дужи рок плаћања, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија 
је понуда прва приспела наручиоцу. 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 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 произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.   
  
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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 ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 
nabavnabopo@gmail.com , факсом на број 012/550-585 или препорученом пошиљком са повратницом на 
дресу: Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства бр.135, 12000 Пожаревац. Захтев за заштиту права 
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако 
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да 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. 
 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. 
тачка 6) ЗЈН, је:  
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 – 120.000,00 динара;  
 
Напомена: 
Износ таксе се прецизира у конкурсној документацији у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН. 
 
   (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; Општа болница Пожаревац јавна набавка ЈН 09/2016; 
   (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, или  
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, или  
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), или  
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  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
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Измене током трајања уговора предвиђене чланом 115.  Став 1 ЗЈН (Сл. Гласник РС број 68/15): Наручилац 
може 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, при чему укупна вредност повећања  уговора не  може да буде већа од 
вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, 
наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, 
наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
7) Образац  изјаве о пословном капацитету (Образац 7); 
8) Референтна листа – потврда (Образац 8); 
9) Образац  изјаве о кадровском капацитету  (Образац 9); 
10) Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 10) 
 11) Образац изјаве о техничком капацитету - транспортна возила  ( Образац 11); 
12) Образац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла  
(Образац 12); 
13) Менично овлашћење ( на 5% вредности од вредности понуде (без ПДВ-а) за озбиљност понуде за ЈН 
бр.09/2016  (Образац саставља понуђач) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац 1) 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: ЈН  бр. 09/2016 – Прање и пеглање 
веша. 
 
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 

 
                   Датум                  Потпис овлашћеног лица 

            М. П.  
    ___________________                                                                                      ___________________ 
 
 
 
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: 

 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
           Датум         Потпис овлашћеног лица 

            М. П.  
     _____________                                                          _____________________ 
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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. 
 
 

 
 
 

        Датум                                         Потпис овлашћеног лица  
                   М. П.  

     _____________                                                      _____________________ 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

У поступку јавне набавке услуга – ЈН 09/2016 – Прање и пеглање веша , учесници у заједничкој понуди 
овлашћују понуђача: ____________________________, да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу 
заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке. 
 
 
 

1) Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем 
је:_____________________________________________________________________________ 

2) У име групе понуђача уговор ће потписати__________________________________________ 

3) Средства финансијског обезбеђења издаће __________________________________________ 

4) Рачун за плаћање ____________________ издаваће____________________________________ 

5) Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора су: 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 
Овлашћена лица понуђача: 
 
1 .Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
2. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
3. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
4. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
5. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
 
 
 
Напомена:  Потписати и оверити печатом 

 
 
 

 
 
       Датум                                                         Потпис овлашћеног лица 

                       М. П.  
 _____________                                                                                _____________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈН 09/216 – Прање и пеглање веша  
 
 

 
Укупна цена за период од годину дана 
без ПДВ-а: 
 

 

 
Укупна цена за период од годину дана са 
ПДВ-ом: 
 

 

 
Рок и начин плаћања: 
(минимално 30 дана и максимално 90 
дана од дана пријема испостављеног 
рачуна) 
 

_______ дана 

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

_______  дана 

 
Рок испоруке: 
 

 
           _________ сата  (не може бити дужи од 24 сати 
од тренутка преузимања веша на прање и пеглање од 
наручиоца. ) 

Место испоруке: F-co Корисника услуга, ул. Братства јединства 135, 
Пожаревац 

 
 
Датум                               Потпис овлашћеног лица 

                    М. П.  
_____________________________                  ________________________________ 
  
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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
(Образац 2) 

 
 

Редни 
број ВРСТЕ АРТИКЛА Јединица 

мере 

 
Количина на 

ГОДИШЊЕМ 
нивоу 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

% 

Укупна цена са 
урачунатим 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1.  Доњи чаршав - нови ком. 72000     
2.  Доњи чаршав - стари ком. 24000     
3.  Получаршав  ком. 2400     
4.  Горњи чаршав - нови ком. 39000     
5.  Горњи чаршав - стари ком. 7200     
6.  Јастучница - нова ком. 32400     
7.  Јастучница - стара ком. 5750     
8.  Зелени чаршав ком. 27600     
9.  Блузе ком. 5400     
10.  Панталоне ком. 4080     
11.  Сукње ком. 180     
12.  Блузе хируршке ком. 3600     
13.  Панталоне хируршке ком. 360     
14.  Мантил ком. 2400     
15.  Мајца ком. 360     
16.  Зелени мантил ком. 12600     
17.  Мушеме - кецеље ком. 3750     
18.  Пелена ком. 7800     
19.  Јастук ком. 3960     
20.  Пешкир ком. 13200     
21.  Пешкир - мали ком. 1080     
22.  Ћебе ком. 8160     
23.  Душек ком. <12     
24.  Компреса - зелена ком. 49320     
25.  Рукавице ком. <36     
26.  Пиџама - доња ком. 480     
27.  Пиџама - горња ком. 1320     
28.  Прекривач - навлака ком. 168     
29.  Навлака за душек ком. <12     
30.  Спаваћица ком. 540     
31.  Вреће ком. 1800     
32.  Дукс/кошуља/џемпер ком. 12     
33.  Крпе ком. 300     
34.  Моп ком. 360     
35.  Бенкица ком. 3000     
36.  Капа, маска,  ком. 2640     
37.  Стољњак ком. 24     
38.  Јорган  ком. 60     
39.  Баде мантил ком. 12     
40.  Завесе ком. 24     
41.  Параван ком. 24     
42.  Прслук ком. 12     

    УКУПНО:     
 
Број понуде:______________________од___________________________. 
Укупан износ (без ПДВ-а): ________________________________динара. 
Укупан износ са ПДВ-ом:_________________________________динара 
Рок плаћања и начин плаћања: _______________________( не краћи од 30 дана и не дужи од 90 дана) 
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Рок испоруке добара који су у вези предмета услуге:_____________ сати (не може бити дужи од 24 сати од тренутка 
преузимања веша на прање и пеглање од наручиоца) 
Рок важења понуде:_____дана (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуде.  
Начин спровођења контроле квалитета:____________________________________________________________ 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колону 5. потребно је уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке 

• У колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а - помножити јединичну цену из колоне 5. са бројем 
комада из колоне 4. 

• У колону 7. потребно је уписати стопу ПДВ-а у процентима 
• У колону 8. потребно је уписати укупну цену са урачунатим ПДВ-ом - укупну цену без ПДВ-а из колоне 6. 

помножити са стопом ПДВ-а из колоне 7. 
• У последњи ред табеле уписати УКУПАН износ: 

 без ПДВ-а - сабрати све укупне цене без ПДВ-а од тачке 1. до тачке 42., 
 стопу ПДВ-а у процентим и 
 УКУПАН износ са ПДВ-ом - сабрати све укупне цене са ПДВ-ом од тачке 1. до тачке42. 

 
 
 
 
               Датум                                                М.П.                                                  Понуђач                                                                                                       
                                       
    __________________                                                                                _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
(Образац 3) 

 
 
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 овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
(Образац 4) 

 
 

 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ____________________________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: ЈН 09/2016 – 
Прање и пеглање веша, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Датум:             М.П.  Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 
 
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) ЗЈН.  
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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
(Образац 5) 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ 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  ЈН бр. 09/2016 – 
Прање и пеглање веша  , 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 (чл.75. ст. 1. тач. 
1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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 (чл. 75. Ст. 1. тач. 4) ЗЈН). 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јвану набавку (чл. 75. ст.2. ЗЈН). 
 
 
 

 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 
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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
(Образац 6) 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 
 
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 ЈН бр. 09/2016 
–Прање и пеглање веша, 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 (чл.75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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 (чл. 75. Ст. 1. тач. 4) ЗЈН). 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јвану набавку (чл. 75. ст.2. ЗЈН). 

 
 
 
 
 
 
 

                        Место:_____________                                                            Подизвођач: 

                        Датум:_____________                         М.П.                     _____________________           

 

 
 
 
 
 
 
                                               
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ   
(Образац 7)  

 
 
 
 

У циљу доказивања испуњености додатних услова из конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке, 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  законски заступник  
 
понуђачa................................................................................................ , изјављујем да именовани  
                                           (назив понуђача)  
 
понуђач испуњава додатни услов о пословном капацитету (Да је понуђач у претходне три године ( 2013, 2014, 2015 ) имао 
укупни пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године), остварених вршењем 
истородних услуга - прање и пеглање веша)  и у прилог томе достаљамо следећи списак извршених услуга:   
 
 
Најважније извршене услуге у последње три  године (2013.г, 2014.г и 2015.г).: 
 
 

Референтни наручилац:              Датум (година):      Вредност услуга у динарима: 
1.             

2 .             

3.                

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву прилажем  
Потврде Наручиоца са листе о извршеним услугама. ( референтне листе, образац бр.8) 
Уз потврде понуђач може доставити и уговоре, рачуне, изводе отворених ставки, списак купаца...   
 
НАПОМЕНА: У случају потребе, образац треба фотокопирати, или приложити сличан списак са свим потребним 
елементима. 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 
 
Датум:_____________                                                  М.П.                                                   _____________________                                                         
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РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОТВРДА 
(Образац 8) 

 
 

Назив   Референтног  
Наручиоца / Корисника услуга:     ______________________________________________ 
 
Седиште:         ______________________________________________ 
 
Улица и број : ______________________________________________  
 
Телефон:          ______________________________________________ 
 
Матични број: ______________________________________________ 
 
ПИБ:                 ______________________________________________ 
 
 
У складу са чланом 77 став 2 тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, Наручилац / корисник услуга издаје 
 
 

П О Т В Р Д У 
 
 

 
Kojoм потврђује да је понуђач _________________________________________________________________________ 
       (назив и седиште понуђача) 
у _______________ години наручиоцу / кориснику услуга извршио услугу која је предмет јавне набавке – Прање и 
пеглање веша у износу од ____________________________ динара без пдв-а. 
 
Потврда се издаје ради учешћа и поступку јавне набавке   број 09/2016, чији је предмет набавка услуга- Прање и пеглање 
веша. 
 
 
 
 
 
 

 
Место: _______________                                                                                                     Наручилац-Купац 

M.П. 
    Датум: _______________                                                                                                 __________________ 

(потпис и печат овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: У случају потребе, образац треба фотокопирати 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ   
(Образац 9)  

 
 
 

 
У циљу доказивања испуњености додатних услова из конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке, под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  законски заступник  
 
понуђачa................................................................................................ , изјављујем да именовани  
                                           (назив понуђача)  
 
понуђач испуњава додатни услов о кадровком капацитету и у прилог томе достаљамо следећи списак запослених у којем 
је јасно наведена структура запослених.   
 

Р. број Име и презиме  
Датум заснивања 

радног 
 односа 

Врста радног 
 односа (неодређњно, одређено, уговор о 

делу) 

1       

2       

3       

4       

 5       
 

 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву прилажем фотокопије образаца 

пријаве осигурања и уговора о раду. 

 

Место:  _________________________ 
 
Датум:  _________________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                                     
                                                                      М.П.                      ______________________________     
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

(Образац 10) 
 

 
 

У циљу доказивања испуњености додатних услова из конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке, под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  законски заступник  
 
понуђачa................................................................................................ , изјављујем да именовани  
                                           (назив понуђача)  
 
понуђач испуњава додатни услов о техничом капацитету и поседује  машине за прање и сушење  веша. 
 
 

Редни 
бр. 

Машине за прање веша претходно наведене 
у Пописној лсити техничких средстава или 

у уговору о закупу, лизингу и сл. 

Дневни капацитет (24 часа) машине, у 
килограмима 

1. 2. 3. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву прилажем копију пописна листа 

основних средстава, заведена, оверена и потписана или уговор о  лизингу, уговор о закупу и сл  

 
Место:  _________________________ 
 
Датум:  _________________________                                                        Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                                       
                                                                      М.П.                      ______________________________     

 
 
 

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

    Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку         
услуга – Прање и пеглање веша ЈН бр.09/2016 

 36/ 41 

  
 



 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ - транспортна возила 

(Образац 11) 
 

 
 

У циљу доказивања испуњености додатних услова из конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке, под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  законски заступник  
 
понуђачa................................................................................................ , изјављујем да именовани  
                                           (назив понуђача)  
 
понуђач испуњава додатни услов о техничом капацитету и поседује  транспортна  возила. 
 
 
 

Редни бр. Врста транспортног возила Број регистарских ознака 

1.  
 

 

2. 
  

 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву прилажем копију важеће саобраћајне 

дозволе за транспотно возило у обрасцу.  

Напомена: Уколико понуђач није титулар права својине на возилу потребно је да достави правни основ по основу којег 

држи и користи возило (уговор о лизингу, закупу, и сл.) 

 
 
 
 
 
Место:  _________________________ 
 
Датум:  _________________________                                                        Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                                       
                                                                      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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА - МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

(Образац 12) 
 
 

 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 
 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо приликом закључења уговора издати 
Наручиоцу инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обавеза за ЈН 09/2016,  услуге – Прање и пеглање веша: 
 

Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  
средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  
од  примопредаје уговорених  добара  без  примедбе  Наручиоца.  Наручилац  ће уновчити  меницу  за  добро  
извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  обавезе  у  роковима  и  на начин  предвиђен  
Уговором.  Меница  за  добро  извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30 дана  након  
извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  да  достави  и  следећа  документа: Прописно  
сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење Наручиоцу  за  попуњавање  и  подношење  исте  менице 
надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера 
картона од  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7 дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  
потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  (  обрасца  са  навођењем  лица влашћених за заступање 
Понуђача) 
 
 

 
   Датум    М.П.   Потпис овлашћеног лица 
 
  _________________      _____________________ 

 
 
 
 

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је споразумом 
одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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VII            МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 
представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА – Прање и пеглање веша 

 
 
 
Закључен у Пожаревацу, дана ___.___.2016.године између:  

 
1. Опште болнице Пожаревац, из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135, ПИБ 107372295, матични број 17823485, број 
рачуна 840-842661-62 код Управе за трезор, коју заступа в.д. директора др Данко Николић ( у даљем тексту: Корисник 
услуга )  
 
и 
 
2. ......................................................................... из ….........................................., улица..................................................................., 
ПИБ: ................................... матични број: ........................................., текући рачун бр: ………………................................ 
Назив банке: ..........................................................................., кога заступа директор ......................................................................  
(у даљем тексту: Пружалац услуга),  
 
 

О С Н О В  У Г О В О Р А 
 
 
Отворени поступак ЈН 09/2016 Прање и пеглање веша ( услуге )  - Позив број: 02 - 892 од 29.07.2016. године објављен на 
„Порталу јавних набавки“. Одлука о додели уговора број: _________ од __________.  Понуда изабраног понуђача бр. 
_________ од ____________.  
 
 

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

1.1. Предмет овог уговора је пружање услуга -  Прање и пеглање веша. 
1.2. Пружалац услуга се обавезује да ће за потребе корисника услуга извршити услуге из тачке 1.1. овог уговора, у свему 
према захтевима из техничке спецификације и обрасца понуде где су прецизиране услуге и према прихваћеној Понуди 
Пружаоца услуге број ________ од ___________, а Корисник услуга се обавезује да ће извршити плаћање по условима 
предвиђеним овим Уговором. (Пружалац услуга наступа са подизвођачем ________________________, улица 
_________________ из _________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________.)  
1.3. Саставни део овог уговора је образац понуде и образац структуре цене Пружаоца услуге број …................ од .............. 
2016. године (Прилог бр. 1 уговора).  

 
ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
2.1. Укупна вредност овог уговора за период од годину дана износи _____________________ динара без Пдв-а и 
_______________________ динара са Пдв-ом. 
2.2. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора 
  

ЧЛАН 3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
3.1. Корисник услуга се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од _______ дана од дана пријема 
испостављеног рачуна.   
3.2. Корисник услуга ће сукцесивно вршити плаћање у складу са динамиком извршења услуга. 
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3.3 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава које ће за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
 

ЧЛАН 4. РОК  И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 

4.1. Рок испоруке је _____ часова од тренутка када Извршилац услуге преузме прљав веш од Наручиоца услуге.  
4.2. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
4.3. Примопредаја веша вршиће се у просторијама Наручиоца услуге, по потреби Наручиоца и у договореним терминима. 
4.4. Пружалац услуга је дужан да преузимање прљавог болничког веша и испоруку чистог, сувог и испегланог болничког 
веша врши на адреси наручиоца: Општа Болница Пожаревац, Братства јединства бр.135, Пожаревац а у складу са 
временским интервалима, потребама, динамиком и оквирним планом Наручиоца: 
13:00-13:30 достава чистог веша 
13:30-14:00 преузимање прљавог веша ( на основу већ сачињеног  реверса наручиоца) 
 

ЧЛАН 5. КВАЛИТЕТ 
 

5.1. Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту услуге, 
 - техничким карактеристикама које су дате у обрасцу спецификације услуге из конкурсне документације,  
 -  уверењима о квалитету и атестима  
5.2. Извршилац услуге даје Наручиоцу пуну гаранцију за квалитет извршених услуга. Извршилац услуге гарантује да ће 
све извршене услуге у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким условима из конкурсне 
документације, као и да ће по квалитету одговарати важећим стандардима. 
5.3. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета извршених услуга у било које време и без претходне најаве на месту 
пријема, током или после испоруке веша, са правом да узорке веша из било које испоруке достави независној 
специјализованој институцији ради анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета пружене услуге, 
трошкови анализе падају на терет Извршиоца услуге. 
5.4. Кванитативни пријем веша врши се приликом пријема истог у присуству овлашћених представника Наручиоца и 
Извршиоца. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати 
овлашћени присутни представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Наручиоца морају бити 
сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа. 
Ако се записнички утврди да веш који је Извршилац испоручио Наручиоцу има недостатке и скривене мане, Извршилац 
услуге се обавезује да одмах и без одлагања поступи по свим рекламацијама Наручиоца 
 

ЧЛАН 6. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
6.1. На име гаранције да ће све преузете обавезе из овог уговора извршити у целости и на уговорени начин, Продавац се 
обавезује да: 
Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  средство обезбеђења за добро 
извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од  укупне  
вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  од  примопредаје уговорених  добара  без  
примедбе  Наручиоца.  Наручилац  ће уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  
уговорене  обавезе  у  роковима  и  на начин  предвиђен  Уговором.  Меница  за  добро  извршење посла биће на писани 
захтев враћена Понуђачу у року од 30 дана  након  извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  да  
достави  и  следећа  документа: Прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење Наручиоцу  за  попуњавање  и  
подношење  исте  менице надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих 
потписа (овера картона од  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7 дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  
потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  ( обрасца  са  навођењем  лица влашћених за заступање Понуђача) 
 

ЧЛАН 7.  ИЗМЕНЕ  ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

7.1. Наручилац може 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, при чему  укупна вредност повећања  уговора не  може да буде већа од вредности из члана 39. став 
1. ЗЈН 

ЧЛАН 8. РАСКИД УГОВОРА 
 

8.1. Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 10 (десет) дана. Отказни рок тече од дана писменог 
споразума о раскиду Уговора. 
8.2. У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни 
надокнади штету. 
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8.3. Уколико Пружалац услуга није у могућности да испоштује уговорени квалитет и рок испоруке, Корисник услуга 
задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 10% од нереализоване вредности утврђене уговором.  
                                                     

 
ЧЛАН 9. СПОРОВИ 

 
9.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора, 
уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 
  

ЧЛАН 10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
 
10.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и када Пружалац услуга, Кориснику 
услуга преда средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  
 

ЧЛАН 11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
11.1. За све што није прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Службени 
лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и „Службени лист СРЈ“ бр. 31/93).  
11.2. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.  
 
 
 
 

Пружалац услуга: Корисник услуга: 
Директор В.Д. Директора 

 Опште болнице Пожаревац 
 Др Данко Николић 

____________________ ____________________ 
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	Референтни наручилац:              Датум (година):      Вредност услуга у динарима:

