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На основу чл. 39. ст. 1 и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012,14/15,68/15 - у 

даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС" бр. 86/2015 и 41/2019), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке 09-40403-2539/2-19 од 27.06.2019. године и Решења о 

образовању Комисије за јавну набавку 09-40403-2539/3-19 од 27.06.2019. године припремљена је:  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности -  добара 

број: Н.2.71./19-1075 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

5 - 6 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
6 - 12 
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6. ОБРАЗАЦ  6 – МОДЕЛ УГОВОРА 19 - 24 

7. ОБРАЗАЦ 7 – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 25 - 26 

8. ОБРАЗАЦ  8 – СТРУКТУРА ЦЕНА 27 - 29 

9. ОБРАЗАЦ 9 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 30 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца Универзитет у Београду – Центар за трансфер технологије 

Седиште наручиоца Београд, ул. Студентски трг бр. 1 

Интернет страница наручиоца www.bg.ac.rs 

ПИБ 100052450 

Матични број  07003170 

Шифра делатности  8542 

1.2  Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка мале вредности се спроводи ради закључења 

уговора са најповољнијим понуђачем на период до испоруке добара у целости, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

1.3  Предмет јавне набавке: предмет јавне набавке мале вредности, број Н.2.71./19-10759, су добра – 

хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема у оквиру индивидуалног ТТФ пројекта „Хидрогелови са 

синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства за зарастање рана“, број 

1075. 

1.4  Назив и ознака из општег речника набавке: 24000000 – хемијски производи; 38000000 – 

лабораторијска опрема. 

1.5  Број партија: предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије: 

 Партија 1: хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема (партија садржи 22 ставке); 

 Партија 2: Пронтосан гел (партија садржи 1 ставку). 

1.6  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

1.7  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 

1) Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs 

2) Интернет страница наручиоца: www.bg.ac.rs 

3) Непосредним преузимањем на адреси: Универзитет у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, 

Београд; Писарница - канцеларија бр. 1, сваког радног дана од 9:00 часова до 15:00 часова 

1.8  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: понуђачи подносе понуде у затвореној 

коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Универзитет у Београду, ул. 

Студентски трг бр. 1, Београд; Писарница-канцеларија бр.1, сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова. 

На предњој страни коверте обавезно исписати напомену: „Понуда за јавну набавку број: Н.2.71./19-

1075, Партија број: _____ – НЕ ОТВАРАТИ!”. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу 

понуђача, особу за контакт, број телефона и адресу електронске поште. 

1.9  Рок за подношење понуде: понуда се сматра благовременом ако је на наведену адресу наручиоца 

пристигла закључно са 17.07.2019. године, до 11:00 часова, без обзира на начин подношења. Понуда 

приспела по истеку рока сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања 

понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

1.10  Место,време и начин отварања понуде: отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека 

рока за подношење понуда, дана 17.07.2019. године у 13:00 часова, на адреси: Универзитет у Београду, ул. 

Студентски трг бр. 1, Београд, у присуству чланова Kомисије за предметну јавну набавку. 

1.11  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: у 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка 

поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда 

дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих доказују овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда. 

1.12  Рок за доношење одлуке о додели уговора: наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року 

који је у складу са одредбом члана 108. став 2. ЗЈН,  тј. у року од 40 (четрдесет) дана од дана јавног 

отварања понуда. Нарочито оправдани случај доношења одлуке о додели уговора у наведеном року  
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представља чињеница да Ректорат Универзитета у Београду неће радити у периоду од 20. јула до 18. 

августа 2019. године, због колективног годишњег одмора свих запослених; како се јавно отварање понуда 

одржава непосредно пред почетак колективног годишњег одмора, наручилац неће бити у могућности да у 

наведеном периоду донесе одлуку о додели уговора и објави је на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет презентацији, нити да поступа по евентуалном захтеву за заштиту права. 

1.13  Контакт: лице за контакт наручиоца у вези са предметном набавком је др Недељко Милосављевић, 

ctt@rect.bg.ac.rs 

1.14  Напомена уколико је у питању резервисана набавка: у предметном поступку није у питању 

резервисана јавна набавка. 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, захтевати додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.                                         

 

 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

2.1  Врста добара  

  Хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема, за потребе реализације пројекта. 

2.2  Техничке карактеристике 

Прилог: Техничке спецификације. 

2.3 Рок испоруке добара 

У року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора. 

2.4 Место испоруке 

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 11000 Београд, Булевар деспота 

Стефана 42, за Ксенију Радотић Хаџи-Тонић. 

 

 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – предмет набавке  
 

Редни 

број 
Назив добара Детаљни опис добара 

Јединица 

мере 
количина 

 

Партија 1 (састоји се од 22 ставке) 
 

1 Coniferyl alcohol Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент g 12 

2 Horseradish peroxidase Type II 150-250 units/mg, essentially salt-free, lyophilized powder, 

Sigma-Aldrich или еквивалент 

U 25 kU 

3 ABTS (2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid) 

diammonium salt) 

Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент g 1 

4 hydrogen peroxide 30% Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 1 

5 KH2PO4 Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент kg 0,5 

6 Na2HPO4 x 2H20 Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент kg 1 

7 Methanol Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 5 

8 Petrol ether Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 5 

9 Diethyl ether Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 5 

10 Sodium alginate Analytical grade, low viscosity, Sigma-Aldrich или 

еквивалент 

kg 1 

11 Calcium chloride  Analytical grade, anhydrous, granular, Sigma-Aldrich или 

еквивалент 

kg 0,5 

12 Пластичне тубе  Пластичне тубе, конусне, нестерилне, 50 mL ком 100  
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Редни 

број 
Назив добара Детаљни опис добара 

Јединица 

мере 
количина 

13 Пластичне (епендорф) 

микротубе 

Пластичне (епендорф) микротубе 2.0 mL ком 4000 

14 Наставци за пипете Наставци за пипете 200 µL ком 4000 

15 Наставци за пипете Наставци за пипете 1000 µL ком 2000 

16 Ерленмајер Ерленмајер 250 mL , широко грло ком 2 

17 Ерленмајер Ерленмајер 500 mL, широко грло ком 2 

18 Стаклене чаше Стаклене чаше 250 mL, ниска форма ком 2 

19 Стаклене чаше Стаклене чаше 600 mL, ниска форма ком 2 

20 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 100 mL ком 2 

21 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 250 mL ком 2 

22 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 500 mL ком 2 

 

Партија 2 (састоји се од 1 ставке) 
 

1 Пронтосан гел  Пронтосан гел 30 mL, B Braun ком 20  

 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

3.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3.1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Услов: 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) ЗЈН); 

3) Услов: 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) ЗЈН); 

4) Услов за Партију 1: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став 1. Тач. 5) 

ЗЈН). 

3.1.2 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, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

3.1.3 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. 

 

3.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77. 

ст.4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве под ред. бр. 7 дат је у прилогу), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим: 

- обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (важећа дозвола): понуђач за Партију 1 

доставља одговарајући доказ (дозволу за обављање промета нарочито опасних хемикалија), или се 

позива на интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, 

осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

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. Наведена 

изјава, уколико није издата на српском језику , мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 

судског тумача. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Напомена: На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, број  41/2019), 

који је ступио на снагу 19.06.2019. године, сходно одредби члана 9. тачка 18) Правилника, обавештавамо 

понуђаче да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. Наручилац оставља 

понуђачима могућност избора да не печатирају или да печатирају понуду и припадајуће обрасце. У оба 

случаја, благовремене понуде ће бити разматране. 

 

4.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз 

понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити 

преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

 

4.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена и поднета 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт, број телефона и 

адресу електронске поште. 

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. 

Понудом за Партију 1 морају да буду обухваћене све ставке (22 ставке). Понуда за Партију 1, 

понуђача који није обухватио свих 22 ставке, биће одбијена као неприхватљива. 
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Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, Београд, Писарница 

- канцеларија бр.1, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку број: Н.2.71./19-1075, Партија број: _____  

– НЕ ОТВАРАТИ!”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је на наведену адресу наручиоца пристигла закључно са 

17.07.2019. године, до 11:00 часова, без обзира на начин подношења. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда приспела по истеку рока сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је, по окончању 

поступка отварања понуда, вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 17.07.2019. 

године, у 13:00 часова, у просторијама Универзитета у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, Београд, у 

присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања 

понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног 

отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да 

наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих доказују овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуда. 

 

4.3. Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде, попуњен и потписан (образац 5 у конкурсној документацији); 

- Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом и потписати, чиме потврђује 

да је сагласан са предлогом модела уговора (образац 6 у конкурсној документацији); 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова 

(образац 7 у конкурсној документацији);  

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

набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен и потписан (образац 8 у конкурсној 

документацији); 

- Образац изјаве о независној понуди у складу са чланом 26. ЗЈН,  дате под материјалном и кривичном 

одговорношћу, који мора бити попуњен и потписан (образац 10 у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, који мора бити попуњен и потписан (образац 11 у 

конкурсној документацији); 

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова 

припреме понуде, попуњен и потписан (образац 9 у конкурсној документацији). 

  Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате 

у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној 

документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац 7 у конкурсној документацији – Изјава о испуњености услова и образац 10 у 

конкурсној документацији – Изјава о независној понуди). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу, достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно 

и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. ЗЈН. 
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4.4. Партије 

Предметна набавка је обликована у 2 (две) партије. 

  

Партија 1 – хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема (партија садржи 22 ставке): 
 

Партија 1 (састоји се од 22 ставке) 
 

Редни 

број 
Назив добара Детаљни опис добара 

Јединица 

мере 
количина 

1 Coniferyl alcohol Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент g 12 

2 Horseradish peroxidase Type II 150-250 units/mg, essentially salt-free, lyophilized powder, 

Sigma-Aldrich или еквивалент 

U 25 kU 

3 ABTS (2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid) 

diammonium salt) 

Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент g 1 

4 hydrogen peroxide 30% Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 1 

5 KH2PO4 Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент kg 0,5 

6 Na2HPO4 x 2H20 Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент kg 1 

7 Methanol Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 5 

8 Petrol ether Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 5 

9 Diethyl ether Analytical grade, Sigma-Aldrich или еквивалент L 5 

10 Sodium alginate Analytical grade, low viscosity, Sigma-Aldrich или 

еквивалент 

kg 1 

11 Calcium chloride  Analytical grade, anhydrous, granular, Sigma-Aldrich или 

еквивалент 

kg 0,5 

12 Пластичне тубе  Пластичне тубе, конусне, нестерилне, 50 mL ком 100  

13 Пластичне (епендорф) 

микротубе 

Пластичне (епендорф) микротубе 2.0 mL ком 4000 

14 Наставци за пипете Наставци за пипете 200 µL ком 4000 

15 Наставци за пипете Наставци за пипете 1000 µL ком 2000 

16 Ерленмајер Ерленмајер 250 mL , широко грло ком 2 

17 Ерленмајер Ерленмајер 500 mL, широко грло ком 2 

18 Стаклене чаше Стаклене чаше 250 mL, ниска форма ком 2 

19 Стаклене чаше Стаклене чаше 600 mL, ниска форма ком 2 

20 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 100 mL ком 2 

21 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 250 mL ком 2 

22 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 500 mL ком 2 

 

Партија 2 – Пронтосан гел (партија садржи 1 ставку): 

 

Партија 2 (састоји се од 1 ставке) 
 

Редни 

број 
Назив добара Детаљни опис добара 

Јединица 

мере 
количина 

1 Пронтосан гел  Пронтосан гел 30 mL, B Braun ком 20  

 

 

4.5. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4.6. 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: Универзитет у Београду, ул. 

Студентски трг бр. 1, Београд, Писарница – канцеларија бр. 1, са назнаком на предњој страни коверте:  

„Измена / Допуна / Опозив / Измена и допуна понуде (одабрати одговарајућу опцију од понуђених) 

за јавну набавку број: Н.2.71./19-1075, Партија број: _____ – НЕ ОТВАРАТИ!“. 
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На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, особу за контакт, број телефона и адресу 

електронске поште. 

 

4.7. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

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

 

4.8. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац број 5 у 

конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

ће извршити преко подизвођача. 

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

набавке поверити подизвођачу. 

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

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

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

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса 

доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

 

4.9. 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) ЗЈН 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. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац 

број 5 у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о 

испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 

печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у оквиру Упутства понуђачима какао 

да сачине понуду. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3 

конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

4.10. Захтеви у погледу погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, рока 

важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

4.10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема 

фактуре - након претходне регистрације у Централном регистру фактура, извршене од стране понуђача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Авансно плаћање није дозвољено. 

4.10.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке 

Место испоруке: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 11000 Београд, Булевар 

деспота Стефана 42, за Ксенију Радотић Хаџи-Тонић. 

Рок испоруке: 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора. 

4.10.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

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

 

4.11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. ЗЈН, мора бити исказана у динарима, без 

обрачунатог ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом - на местима на којима је то тражено. 

Цена мора бити 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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

ЗЈН. 

Образац структуре цене (образац 8 у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са 

Упутством датим у конкурсној документацији. 

 

4.12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 

понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

 

4.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: Заинтересовано лице 

може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 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 поштом 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 број:  Н.2.71./19-1075, на неки од 

следећи начина: 

- лично или путем поште на адресу наручиоца: Универзитет у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, 

Београд, Писарница - канцеларија бр.1; 

- електронским путем на адресу: др Недељко Милосављевић, ctt@rect.bg.ac.rs 
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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. 

 

4.14. 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. ЗЈН). 

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. 

 

4.15. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку негативних 

референци 

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

поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 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, након што му је уговор додељен; 

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

Наручилац ће 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. 

Доказ може бити: 

 1)       правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

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) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне 

набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

 

4.16. Врста критеријума за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: најнижа понуђена цена. 
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4.17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истим бројем бодова 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу 

који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више понуда имају и исти рок плаћања, уговор ће 

бити додељен понуђачу чија је понуда раније поднета. 

 

4.18. 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 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. 

 

4.19. Коришћење патената 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. 

 

4.20. Разлози због којих понуда може бити одбијена 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачкама 31), 32) и 33) ЗЈН. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, 

или понуду није могуће упоредити са другим понудама. 

 

4.21. 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 ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а 

копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на 

адресу наручиоца наведеној за подношење понуда, или електронском поштом на e-mail: ctt@rect.bg.ac.rs , 

или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 

динара (уколико се захтев подноси пре отварања понуда или након отварања понуда), на број жиро 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 

набавке поводом које се подноси захтев, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије; назив 

уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке; 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет 

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

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

 

4.22. Рок у коме ће уговор бити закључен 

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме је додељен у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

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) ЗЈН. 

 

 

Комисија за јавну набавку број: Н.2.71./19-1075 

 

mailto:ctt@rect.bg.ac.rs
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html


13/32 

 

 
  5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

А) Образац општих података 

Н.2.71./19-1075 

1) Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

ПИБ:  

Матични број понуђача:  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

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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 2) Општи подаци о подизвођачу 
 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 ПИБ:  

 Матични број понуђача:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 ПИБ:  

 Матични број понуђача:  

 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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3) Општи 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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Б) Образац понуде за Партију 1 

Н.2.71./19-1075 

 
 

Партија 1 (састоји се од 22 ставке) 
 

Редни 

број 
Назив добара 

Детаљни опис добара,  

јединица мере и количина 

Једнична цена у 

дин., без ПДВ 

Цена за тражену 

количину, у 

дин., без ПДВ 
1 Coniferyl alcohol Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, g, 12 

  

2 Horseradish peroxidase Type II 150-250 units/mg, essentially salt-free, 

lyophilized powder, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, U, 25 kU 

  

3 ABTS (2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic 

acid) diammonium salt) 

Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, g, 1  

  

4 hydrogen peroxide 30% Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, L, 1 

  

5 KH2PO4 Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, kg,  0,5 

  

6 Na2HPO4 x 2H20 Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, kg, 1 

  

7 Methanol Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, L, 5 

  

8 Petrol ether Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, L, 5 

  

9 Diethyl ether Analytical grade, Sigma-Aldrich или 

еквивалент, L, 5 

  

10 Sodium alginate Analytical grade, low viscosity, Sigma-

Aldrich или еквивалент, kg, 1 

  

11 Calcium chloride  Analytical grade, anhydrous, granular, 

Sigma-Aldrich или еквивалент, kg,  0,5 

  

12 Пластичне тубе  Пластичне тубе, конусне, нестерилне, 

50 mL, ком, 100 

  

13 Пластичне (епендорф) 

микротубе 

Пластичне (епендорф) микротубе  

2.0 mL, ком, 4000 

  

14 Наставци за пипете Наставци за пипете 200 µL, ком, 4000   

15 Наставци за пипете Наставци за пипете 1000 µL, ком, 

2000 

  

16 Ерленмајер Ерленмајер 250 mL , широко грло, 

ком, 2 

  

17 Ерленмајер Ерленмајер 500 mL, широко грло, 

ком, 2 

  

18 Стаклене чаше Стаклене чаше 250 mL, ниска форма, 

ком, 2 

  

19 Стаклене чаше Стаклене чаше 600 mL, ниска форма, 

ком, 2 

  

20 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 100 mL, ком, 2   

21 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 250 mL, ком, 2   

22 Градуисане мензуре Градуисане мензуре 500 mL, ком, 2   

 

 

Укупна цена за ставке 1 – 22 износи 

без ПДВ:  _________________________________________________  динара. 

 

 

Рок плаћања: _______ дана од дана службеног пријема исправно регистроване фактуре (минимум 15 

дана, максимум 45 дана). 
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Рок важења понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда  

(минимум 30 дана). 

 

 Рок испоруке добара: 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора. 

 

Место испоруке добара: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 11000 Београд, 

Булевар деспота Стефана 42 (за Ксенију Радотић Хаџи-Тонић). 

 

 

 

Број понуде: ________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум понуде: ______________   

   

У __________________________   

 

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 и потписати образац понуде. 

 

 

Понудом за Партију 1 морају да буду обухваћене све ставке (22 ставке).  

Понуда за Партију 1, понуђача који није обухватио свих 22 ставке, биће одбијена као 

неприхватљива. 
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В) Образац понуде за Партију 2 

Н.2.71./19-1075 

 
 

Партија 2 (састоји се од једне ставке) 
 

Редни 

број 
Назив добара 

Детаљни опис добара,  

јединица мере и количина 

Једнична цена у 

дин., без ПДВ 

Цена за тражену 

количину, у 

дин., без ПДВ 
1 Пронтосан гел Пронтосан гел 30 mL, B Braun,  

ком, 20 

  

 

Укупна цена за износи 

без ПДВ:  _________________________________________________  динара. 

 

 

Рок плаћања: _______ дана од дана службеног пријема исправно регистроване фактуре (минимум 15 

дана, максимум 45 дана). 

 

Рок важења понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда  

(минимум 30 дана). 

 

 Рок испоруке добара: 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора. 

 

Место испоруке добара: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 11000 Београд, 

Булевар деспота Стефана 42 (за Ксенију Радотић Хаџи-Тонић). 

 

 

 

Број понуде: ________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум понуде: ______________   

   

У __________________________   

 

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 и потписати образац понуде. 
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6.1. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 

 

 

Овај уговор закључен је дана _____________ (попуњава Наручилац) у Београду, између: 

 

Универзитета у Београду, Београд, ул. Студентски трг бр. 1, ПИБ:100052450, матични број: 07003170, кога 

заступа проректорка проф. др Гордана Илић-Попов       

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

___________________________________________________________________________________________ , 

са седиштем у _________________________, улица _______________________________________________ ,  

ПИБ: ________________ матични број: ________________ 

Телефон: ________________ Телефакс: ________________ Мејл адреса _____________________________ , 

Број рачуна и банка: ________________________________________________________________________ , 

кога заступа _________________________________________________________  (попуњава Испоручилац) 

(у даљем тексту: Испоручилац). 

  

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12,14/15,68/15); у даљем тексту: ЗЈН, спровео поступак јавне набавке мале вредности број Н.2.71./19-

1075, набавка добара - хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема у оквиру индивидуалног ТТФ 

пројекта „Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства 

за зарастање рана“, број 1075, са циљем закључивања уговора са изабраним понуђачем на период до 

испоруке добара у целости; 

- да је Испоручилац доставио Понуду за Партију 1 (хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема), бр. 

__________________________ од _________________ (попуњава Испоручилац) која, заједно са Техничким 

спецификацијама, чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Техничке спецификације и Понуда); 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ______________________________ од 

____________, (попуњава Наручилац) у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца  и 

Испоручиоца, за Партију 1 (хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема). 

 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 Предмет Уговора је уређивање међусобних права, обавеза и одговорности у погледу продаје и 

испоруке добара: хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема у оквиру индивидуалног ТТФ пројекта 

„Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства за 

зарастање рана“, број 1075, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 

Н.2.71./19-1075, Техничким спецификацијама, Понудом, одредбама овог Уговора и стварним потребама 

Наручиоца, односно крајњег корисника. 

 Детаљна спецификација са јединичним ценама, дата је у Понуди бр. __________________________ 

од _________________ године (попуњава Испоручилац) и чини саставни део Уговора.   
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ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 Овај Уговор се закључује на период до испоруке добара у целости. 

   

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 3. 

 Укупна понуђена цена за ставке 1-22 у оквиру Партије 1 (хемикалије, реагенси и лабораторијска 

опрема) износи 

_____________________________________________________________________________________ динара 

(словима: ___________________________________________________________________________) 

(попуњава Испоручилац), без урачунатог ПДВ-а. 

 Јединичне цене добара исказане су у Понуди. 

 У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне набавке. 

 ПДВ ће се обрачунавати и плаћати у складу са одговарајућим прописима. 

  

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 Наручилац ће цену добара платити Испоручиоцу у року од ____________ дана (попуњава 

Испоручилац) од дана службеног пријема исправно регистроване фактуре. 

 Испоручилац је дужан да фактуру достави Наручиоцу на адресу. 

 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

 Испоручилац је дужан да добра испоручи у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања овог 

Уговора. 

 Испоручилац је дужан да добра испоручи на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 42 (за Ксенију Радотић Хаџи-Тонић). 

 

 

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 6. 

 Неизвршење уговорних обавеза представља основ за раскид овог Уговора. 

 Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредаба овог Уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету, у складу са 

Законом о облигационим односима. 

  

 

ВИША СИЛА  

 

Члан 7. 

 Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности у случају више силе, под којим 

појмом се сматрају спољни ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања овог Уговора, који 

су настали мимо воље и моћи уговорних страна и чије наступање и дејство уговорне стране нису могле 

спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од 

уговорне стране која је погођена вишом силом (рат, ратна дејства, побуна, мобилизација, природне 

катастрофе, пожар, експлозије, акти органа власти и сл.) 

 За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције 

за неизвршење уговорних обавеза у року. 
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 Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, у писаној форми, обавести другу страну 

о настанку непредвиђених околности и достави одговарајуће доказе. 

 

РАСКИД УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 8. 

 Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим 

односима. 

 Измене и допуне овог Уговора вршиће се искључиво путем анекса уговора, споразумно, и само тако 

ће обавезивати обе уговорне стране. 

 Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, 

мирним путем, у духу добре пословне сарадње.  

 У случају да споразум није могућ, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора решаваће 

стварно надлежни суд у Београду. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу материју која је предмет овог Уговора. 

  

Члан 10. 

 Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од 

њих овлашћена лица и примењује се од тога дана. 

  

Члан 11. 

 Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), 

а Испоручиоцу 2 (два) примерка Уговора. 

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  НАРУЧИЛАЦ 

   

_____________________  _____________________ 

(име, презиме, функција) 

(попуњава Испоручилац) 
 

Проф. др Гордана Илић-Попов, 

проректорка 

 

 

 

Напомена: Достављени модел уговора понуђач мора да попуни и на задњој страни модела потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 
 
 



22/32 

 

 
 
 

6.2. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 

 

 

Овај уговор закључен је дана _____________ (попуњава Наручилац) у Београду, између: 

 

Универзитета у Београду, Београд, ул. Студентски трг бр. 1, ПИБ:100052450, матични број: 07003170, кога 

заступа проректорка проф. др Гордана Илић-Попов       

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

___________________________________________________________________________________________ , 

са седиштем у _________________________, улица _______________________________________________ ,  

ПИБ: ________________ матични број: ________________ 

Телефон: ________________ Телефакс: ________________ Мејл адреса _____________________________ , 

Број рачуна и банка: ________________________________________________________________________ , 

кога заступа _________________________________________________________  (попуњава Испоручилац) 

(у даљем тексту: Испоручилац). 

  

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12,14/15,68/15); у даљем тексту: ЗЈН, спровео поступак јавне набавке мале вредности број Н.2.71./19-

1075, набавка добара - хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема у оквиру индивидуалног ТТФ 

пројекта „Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства 

за зарастање рана“, број 1075, са циљем закључивања уговора са изабраним понуђачем на период до 

испоруке добара у целости; 

- да је Испоручилац доставио Понуду за Партију 2 (Пронтосан гел), бр. __________________________ од 

_________________ (попуњава Испоручилац) која, заједно са Техничким спецификацијама, чини саставни 

део овог уговора (у даљем тексту: Техничке спецификације и Понуда); 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ______________________________ од 

____________, (попуњава Наручилац) у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца  и 

Испоручиоца, за Партију 2 (Пронтосан гел). 

 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 Предмет Уговора је уређивање међусобних права, обавеза и одговорности у погледу продаје и 

испоруке добара: хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема у оквиру индивидуалног ТТФ пројекта 

„Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства за 

зарастање рана“, број 1075, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 

Н.2.71./19-1075, Техничким спецификацијама, Понудом, одредбама овог Уговора и стварним потребама 

Наручиоца, односно крајњег корисника. 

 Детаљна спецификација са јединичним ценама, дата је у Понуди бр. __________________________ 

од _________________ године (попуњава Испоручилац) и чини саставни део Уговора.   
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ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 Овај Уговор се закључује на период до испоруке добара у целости. 

   

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 3. 

 Укупна понуђена цена за Партију 2 (Пронтосан гел) износи 

_____________________________________________________________________________________ динара 

(словима: ___________________________________________________________________________) 

(попуњава Испоручилац), без урачунатог ПДВ-а. 

 Јединичне цене добара исказане су у Понуди. 

 У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне набавке. 

 ПДВ ће се обрачунавати и плаћати у складу са одговарајућим прописима. 

  

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 Наручилац ће цену добара платити Испоручиоцу у року од ____________ дана (попуњава 

Испоручилац) од дана службеног пријема исправно регистроване фактуре. 

 Испоручилац је дужан да фактуру достави Наручиоцу на адресу. 

 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

 Испоручилац је дужан да добра испоручи у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања овог 

Уговора. 

 Испоручилац је дужан да добра испоручи на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 42 (за Ксенију Радотић Хаџи-Тонић). 

 

 

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 6. 

 Неизвршење уговорних обавеза представља основ за раскид овог Уговора. 

 Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредаба овог Уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету, у складу са 

Законом о облигационим односима. 

  

 

ВИША СИЛА  

 

Члан 7. 

 Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности у случају више силе, под којим 

појмом се сматрају спољни ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања овог Уговора, који 

су настали мимо воље и моћи уговорних страна и чије наступање и дејство уговорне стране нису могле 

спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од 

уговорне стране која је погођена вишом силом (рат, ратна дејства, побуна, мобилизација, природне 

катастрофе, пожар, експлозије, акти органа власти и сл.) 

 За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције 

за неизвршење уговорних обавеза у року. 
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 Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, у писаној форми, обавести другу страну 

о настанку непредвиђених околности и достави одговарајуће доказе. 

 

РАСКИД УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 8. 

 Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим 

односима. 

 Измене и допуне овог Уговора вршиће се искључиво путем анекса уговора, споразумно, и само тако 

ће обавезивати обе уговорне стране. 

 Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, 

мирним путем, у духу добре пословне сарадње.  

 У случају да споразум није могућ, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора решаваће 

стварно надлежни суд у Београду. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу материју која је предмет овог Уговора. 

  

Члан 10. 

 Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од 

њих овлашћена лица и примењује се од тога дана. 

  

Члан 11. 

 Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), 

а Испоручиоцу 2 (два) примерка Уговора. 

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  НАРУЧИЛАЦ 

   

_____________________  _____________________ 

(име, презиме, функција) 

(попуњава Испоручилац) 
 

Проф. др Гордана Илић-Попов, 

проректорка 

 

 

 

Напомена: Достављени модел уговора понуђач мора да попуни и на задњој страни модела потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

 

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ, према члану 77. став 4. ЗЈН 

    

 

7.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

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

понуђача, дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач:____________________________________________________________________ 

из ________________________ ул._____________________________________________, са матичним бројем 

___________________ испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом број: Н.2.71./19-1075 – 

Партија бр. ___________ и то: 

 

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

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; 

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). 

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац, понуђач за Партију 1 доставља одговарајући доказ (дозволу за 

обављање промета нарочито опасних хемикалија), или се позива на интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни, чиме доказује да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став 

1. Тач. 5) ЗЈН). 

 

Напомена: 

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди 

испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да се поднесе 

одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 

Уколико понуду подноси самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове од тачке 1 до 3, 

а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из групе понуђача 

испуњава услове из тачке 1 до 3. 

 

 

 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 
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7.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

КАДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

понуђача, дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач:____________________________________________________________________ 

из ________________________ ул._____________________________________________, са матичним бројем 

___________________ испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом број: Н.2.71./19-1075 – 

Партија бр. ___________ и то: 

 

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

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; 

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). 

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац, понуђач за Партију 1 доставља одговарајући доказ (дозволу за 

обављање промета нарочито опасних хемикалија), или се позива на интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни, чиме доказује да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став 

1. Тач. 5) ЗЈН). 

 

Напомена: 

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди 

испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да се поднесе 

одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 

Уколико понуду подноси самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове од тачке 1 до 3, 

а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из групе понуђача 

испуњава услове из тачке 1 до 3. 

 

 

 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 
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8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

Н.2.71./19-1075 
 

Партија 1 
 

Предмет набавке, 

детаљни опис добара, 

јединица мере и 

потребна количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Јединична цена  

са ПДВ 
 

Укупна цена  

без ПДВ,  

за потребне количине 

  

Укупна цена  

са ПДВ,  

за потребне количине 

 

1. 2. 3.  4. (1х2)  5. (1х3) 

1. Coniferyl alcohol, 

Analytical grade, Sigma-

Aldrich или еквивалент, 
g, 12 

  

 

 

 

 

2.Horseradish peroxidase 

Type II, 150-250 

units/mg, essentially salt-

free, lyophilized powder, 

Sigma-Aldrich или 

еквивалент, U, 25 kU 

  

 

 

 

 

3. ABTS(2,2′-Azino-bis 

(3-ethylbenzothiazoline-

6-sulfonic acid) 

diammonium salt), 

Analytical grade, Sigma-

Aldrich или еквивалент, 
g, 1 

  

 

 

 

 

4. hydrogen peroxide 

30%, Analytical grade, 

Sigma-Aldrich или 

еквивалент, L, 1 

  

 

 

 

 

5. KH2PO4, Analytical 

grade, Sigma-Aldrich 

или еквивалент, kg,  0,5 

  

 

 

 

 

6. Na2HPO4 x 2H20, 

Analytical grade, Sigma-

Aldrich или еквивалент, 
kg, 1 

  

 

 

 

 

7. Methanol, Analytical 

grade, Sigma-Aldrich 

или еквивалент, L, 5 

  

 

 

 

 

8. Petrol ether, Analytical 

grade, Sigma-Aldrich 

или еквивалент, L, 5 

  

 

 

 

 

9. Diethyl ether, 

Analytical grade, Sigma-

Aldrich или еквивалент, 
L, 5 

  

 

 

 

 

10. Sodium alginate, 

Analytical grade, low 

viscosity, Sigma-Aldrich 

или еквивалент, kg, 1 

  

 

 

 

 

11. Calcium chloride, 

Analytical grade, 

anhydrous, granular, 

Sigma-Aldrich или 

еквивалент, kg,  0,5 
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Предмет набавке, 

детаљни опис добара, 

јединица мере и 

потребна количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Јединична цена  

са ПДВ 
 

Укупна цена  

без ПДВ,  

за потребне количине 

  

Укупна цена  

са ПДВ,  

за потребне количине 

 

1. 2. 3.  4. (1х2)  5. (1х3) 

12. Пластичне тубе, 

конусне, нестерилне, 50 

mL, ком, 100 

  

 

 

 

 

13.Пластичне 

(епендорф) микротубе, 

2.0 mL, ком, 4000  

  

 

 

 

 

14. Наставци за пипете, 

200 µL, ком, 4000 
  

 
 

 
 

15. Наставци за пипете, 

1000 µL, ком, 2000  
  

 
 

 
 

16. Ерленмајер,250 mL, 

широко грло, ком, 2 
  

 
 

 
 

17. Ерленмајер, 500 mL, 

широко грло, ком, 2 
  

 
 

 
 

18. Стаклене чаше, 250 

mL, ниска форма, ком, 

2 

  

 

 

 

 

19. Стаклене чаше, 600 

mL, ниска форма, ком, 

2 

  

 

 

 

 

20. Градуисане мензуре, 

100 mL, ком, 2 
  

 
 

 
 

21. Градуисане мензуре, 

250 mL, ком, 2 
  

 
 

 
 

22. Градуисане мензуре, 

500 mL, ком, 2 
  

 
 

 
 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 
1. У колони 2 - уписати јединичну цену без ПДВ- а; 
2. У колони 3 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
3. У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за потребне количине; 
4. У колони 5 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за потребне количине. 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и 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 групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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8.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

Н.2.71./19-1075 
 

Партија 2 
 

Предмет набавке, 

детаљни опис добара, 

јединица мере и 

потребна количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Јединична цена  

са ПДВ 
 

Укупна цена  

без ПДВ,  

за потребне количине 

  

Укупна цена  

са ПДВ,  

за потребне количине 

 

1. 2. 3.  4. (1х2)  5. (1х3) 

1. Пронтосан гел 30 mL, 

B Braun, ком, 20 
  

 
 

 
 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 
1. У колони 2 - уписати јединичну цену без ПДВ- а; 
2. У колони 3 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
3. У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за потребне количине; 
4. У колони 5 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за потребне количине. 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и 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 групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Н.2.71./19-1075 

 

 

У поступку јавне набавке добара, понуђач: 

___________________________________________________________________________ , из 

______________________________ , у складу са чланом 88. став 1. ЗЈН,  

имао је следеће трошкове приликом припремања понуде за Партију бр. _____________ : 

 

Р.б. Назив трошка Износ трошка у динарима, са ПДВ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Укупно:  

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. 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 

 

Напомене: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати образац.  

Достављање овог обрасца није обавезно. 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,  

понуђач: ___________________________________________________________________,  

из _________________________________________________________________________, 

даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

набавке добара број: Н.2.71./19-1075, за Партију бр. ______________ , поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 
 
Напомене: 

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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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

Изјављујем да је понуђач: _________________________________________, 

из______________________________, у поступку јавне набавке добара, број: Н.2.71./19-1075, Партија бр. 

___________ 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. 

 

 

У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум _________________  _______________________ 
 
Напомена: 

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

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 
 
 


