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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА(ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) 
 

Назив документа 
Број 

документа 

Датум 
документ

а  

Издат од 
стране 

Број 
страна 

у 
прилог

у 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Доказ:Извод  из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда. 

    

2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривчних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
Доказ за правно лице: 
-Уверење надлежног Привредног суда да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске 
управе да законски заступник (ако их има више – за 
сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.   
Ако понуду подноси предузетник  потребно је да  
достави само Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе.   
Доказ нe може бити старији од два месеца пре 
отварања понуде.  

    

3)Услов: Да понуђачу  није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење 
понуда; 
Доказ за правно лице: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврдe Агенције за 
привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности; 
Доказ за предузетника:Потврда прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања делатности 
или потврдe Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности; 
Доказ мора бити издат након објављивања 
обавештења о покретању поступка, односно 
слања позива за подношење понуда 

    



4) )Услов:Да је понуђач  измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији; 

Доказ:Уверења Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старија од два месеца пре 
отварања понуде. 
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су 
правна лица или предузетници. 

    

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само 
број под којим је уписан у регистар понуђача 

5) важећа дозвола за обављање делатности, 
издата од надлежног државног органа 
 

    

6)Услов: понуђачи морају да имају овлашћење од 
произвођача лекова да учествују на тендеру Дома 
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова – 9-
5 за набавку лекова са Листе Б/РФЗО. 
 

    

Назив документа 
Број 

документа 
Датум 

документа  
Издат од 
стране 

Број 
страна у 
прилогу 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1)Услов:  
Да понуђач располаже неопходним пословним и  
финансијским капацитетом, односно да је у 2013 
години остварио укапан промет добара који су 
предмет јавне набавке најмање у износу  дате понуде; 
 
Доказ: 
Завршни рачун за 2013 годину 

    

2)Услов: Кадровски капацитет 
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу једног 
запосленог Дипл. фармацеута / лекара. 

    

3)Услов:Технички капацитет 
Доказ:Изјава понуђача да поседује довољан број 
доставних возила којим ће се омогућити сукцесивна 
испорука добара која су предмет ове набавке, 
минимум 3  пута недељно фцо магацин наручиоца, 
Стара Пазова 

    

4) Услов: Средство финансијског обезбеђења 
 

Доказ: изјава понуђача да се обавезује да, уколико 
буде изабран, достави банкарску гаранцију купцу. 

    

5) Услов: Референтна листа са наведеним установама које 
је Понуђач снабдевао средствима који су предмет 
 набавке у 2014. години и вредностима уговора. 
 
Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима 
yговора. 

    

 
Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да 
документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не 
достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 



Датум                                                       М.П.                                              Понуђач                                                                                                       
        
 
 
 
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ: 
 
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним 
копијама. 
2. Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4. 
3. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
5. Наручилац је навео у  конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља 
доказ који је јавно доступн на интернет страницама надлежног органа. 
6. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
7. 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. 
8. 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.  
9. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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 
11. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Дом здравља 
„Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова са назнаком „Поступак јавне набавке бр. 9-5, набавка 
лекова листа Б/РФЗО“ и да је документује на прописани начин. 

 
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Дома 
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова у  погледу садржине понуде, као и 
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 
ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У 
супротном, понуда се одбија. 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се достављају на 
српском језику. 
 
 
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. 
и 76.  ЗЈН, и конкурсном документацијом. 
 
1. Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити 
исправно попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. 



3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничких 
спецификација који доставља уз образац понуде, за оне партије за које конкурише.  
4. 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. 
5. Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе 
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце: 
-  образац понуде, 
-  образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како се  доказује 
испуњеност тих услова 
-  модел уговора, 
-  образац техничке карактеристике (спецификације), 
-  обрасац трошкова припреме понуде, 
-  обрасац изјаве о независној понуди, 
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важечих прописа о 
заштити на  раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине 
-  образац изјаве  о  уредном извршавању  обавеза  по  раније  закљученим уговорима. 
-  образаце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету 
-  обрасце изјава гаранције. 
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење 
понуде, које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење 
се доставља уз понуду. Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и 
печатом оверава образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди. 
Овлашћени представник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава, образац 
Подаци о понуђачу. 
6. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају, 
потписују и печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу. 
 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије 
Све партије су наведене у Обрасцу 3 Техничке карактеристике (спецификације) који је 
саставни део конкурсне документације.Са понуђачем коме се додели уговор за више 
партија биће закључен један уговор. 
 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
 
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације. 
2. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју 
понуду, на начин   који је одређен у конкурсној документацији. 
3. Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе о 
испуњености услова из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН наведене у 
условима и упутству   како  се  доказује испуњеност тих услова. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 
 
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу.Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити  већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко 
подизвођача, 


