
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПРАВКА 
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РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 29.01.2016. године, до 09:00 часова 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА   
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која се односи 
на понуду мора бити на српском језику. 
 
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САСТАВЉЕНА   
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом 
конкурсном документацијом. Понуда мора да садржи следеће елементе: 
 
 
1.Образац понуде  

2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  

3. Образац изјаве по  ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА (образац је саставни део 
конкурсне документације 
 
4. Оверен модел уговора  

5. Важећа дозвола за обављање делатности -. Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и 
транспорт опасног (и неопасног) отпада на територији Републике Србије , као и Решење о издавању 
дозволе за третман инфективног медицинског отпада  

6. АДР дозвола (минимум 2 возач) 
 
7. Oдобрење за локацију локалне самоуправе за третман инфективног  медицинског отпада сходно члану 
37. став 4. Закона о управљању отпадом. 
 
8. Доказ о пословном и финансијском капацитету 
 
9. Атести за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада. 
 
10. Доказ о довољном пословном капацитету  -референтна листа 

11. Уговор о ангажовању саветника за безбедност у транспорту опасног терета 
 
12. Доказ о техничкој опремљености  
 
13. Меница - изјава 
 
Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко 
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица. 
 
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у затвореној коверти, 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, са назнаком: 
 
 
 “ПОНУДА ЗА  
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА СА 
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ – набавка 10-1/16 НЕ ОТВАРАТИ” на адресу:  
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, факс 
и телефон понуђача. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до  
29.01.2016. године до 09.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће 
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда. 
 
Јавно       отварање       понуда       обавиће       се 29.01.2016. године у 10.00 часова, на адреси 

наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном 
отварању понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања. 



 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

УСЛОВИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ДОКАЗИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ДОКАЗИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ УСЛОВИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ДОКАЗИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

1.Да је понуђач регистрован 

код надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

Извод из регистра привредних 

субјеката, издат од стране 

Агенције за привредне регистре, 

односно Извод изрегистра 

надлежног органа или   Потврда – 

Решење Привредног или 

трговинског суда 

1.  Да је понуђач регистрован 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар. 

Извод из регистра привредних 

субјеката, издат од стране 

Агенције за привредне регистре, 

односно Извод из надлежног 

органа или Потврда – Решење 

Привредног или трговинског 

суда. 

1. Да је понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар. / 

2.Да понуђач 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 

А. За сваког законског заступника 

понуђача: - Извод из казнене 

евиденције коју издаје надлежна 

ПУ МУП-а 

Б.  За правно лице тј. понуђача : 

1. Уверење Основног суда 

2. Уверење Вишег суда 

2. Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као 

члан неке криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, 

кривична дела против 

животне средине, кривично 

дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

Извод из казнене евиденције 

коју издаје надлежна  ПУ МУП-а 

2. Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као 

члан организоване 

кримаиналне групе, да није 

осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична 

дела против животнр средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре. 

Извод из казнене евиденције 

коју издаје надлежна ПУ МУП-а 

3. Да је понуђач измирио 

доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у 

складу са прописима 

Републике Србије или 

стране државе ако има 

седиште на њеној 

територији. 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привредеРепублике Србије. 

Уверење хандлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

3. Да је понуђач измирио 

доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике 

Србије или стране државе ако 

има седиште на њеној 

територији. 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привредеРепублике Србије. 

Уверење хандлежне локалне 

самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

3. Да је понуђач измирио 

доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе ако има 

седиште на њеној територији. 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привредеРепублике Србије. 

Уверење хандлежне локалне 

самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 



4. Да понуђач има важећу 

дозволу надлежног органа 

за обављање делатности 

која је предмет јавне 

набавке. 

Решење надлежног  

Министарства Републике Србије   

о издавању интегралне дозволе за 

скупљање и транспорт  опасног (и 

неопасног)  отпадног материјала 

на територији Републике Србије, 

као и Решење о издавању 

дозволе за третман инфективног 

медицинског отпада 

4. Да понуђач има важећу 

дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

Решење надлежног 

Министарства Републике Србије   

о издавању интегралне дозволе 

за скупљање и транспорт  

опасног (и неопасног)  отпадног 

материјала на територији 

Републике Србије, као и 

Решење о издавању дозволе за 

третман инфективног 

медицинског отпада 

5.Да понуђач има важећу 

дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

Решење надлежног 

Министарства Републике 

Србије   о издавању интегралне 

дозволе за скупљање и 

транспорт  опасног (и 

неопасног)  отпадног 

материјала на територији 

Републике Србије, као и 

Решење о издавању дозволе за 

третман инфективног 

медицинског отпада 

Законски услови се доказују  - Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (ова изјава је саставни део конкурсне документација). Ова изјава не укључује важећу 

дозволу за обављање делатности (тачка 5), односно, поред Изјаве, обавезно је уз понуду доставити и  дозволу за обављање делатности. 

 

 



ДОДАТНИ УСЛОВИ  

5  одобрење за локацију 

локалне самоуправе за 

третман инфективног 

медицинског  отпада са 

територије РС са 

неограниченим временским 

роком важења или минималне 

важности која покрива 

целокупни период уговора 

сходно члану 37. став  4. 

Закона о управљању отпадом 

Доказ: одобрење за локацију 

локалне самоуправе за третман 

инфективног медицинског отпада. 

5  одобрење за локацију 

локалне самоуправе за третман 

инфективног медицинског  

отпада са територије РС са 

неограниченим временским 

роком важења или минималне 

важности која покрива 

целокупни период уговора 

сходно члану 37. став  4. Закона 

о управљању отпадом 

Доказ: одобрење за локацију 

локалне самоуправе за третман 

инфективног медицинског 

отпада. 

5  одобрење за локацију 

локалне самоуправе за третман 

инфективног медицинског  

отпада са територије РС са 

неограниченим временским 

роком важења или минималне 

важности која покрива 

целокупни период уговора 

сходно члану 37. став 4. Закона 

о управљању отпадом 

Доказ: одобрење за локацију 

локалне самоуправе за третман 

инфективног медицинског 

отпада. 

6  АДР дозвола (минимум за 2 

возача) 

Доказ. Дозвола коју издаје Управа 

за саобраћај 

6  АДР дозвола (минимум за 

2возача) 

Доказ. Дозвола коју издаје 

Управа за саобраћај 

6  АДР дозвола (минимум за 

2возача) 

Доказ. Дозвола коју издаје 

Управа за саобраћај 

7  Атести за потрошни 

материјал за третман опасног 

медицинског отпада 

Доказ: Атест који издаје Машински 

факултет (или друга релевантна 

установа) 

7  Атести за потрошни материјал 

за третман опасног медицинског 

отпада 

Доказ: Атест који издаје 

Машински факултет (или друга 

релевантна установа) 

7  Атести за потрошни материјал 

за третман опасног медицинског 

отпада 

Доказ: Атест који издаје 

Машински факултет (или друга 

релевантна установа) 

8 Доказ о довољном 

пословном капациту 

Доказ: Списак референци у 

последње 2 године (вредносни 

период важи за календарску 2014. 

и 2015.годину) о пружању услуга 

које су предмет јавне набавке  

(минимум 10 референтних 

установа у укупној вредности од  

минимум 2.000.000,00 динара) 

8 Доказ о довољном пословном 

капацитету 

Доказ: Списак референци у 

последње 2 године (вредносни 

период важи за календарску 

2014. и 2015.годину) о пружању 

услуга које су предмет јавне 

набавке  (минимум 10 

референтних установа у укупној 

вредности од  минимум 

2.000.000,00 динара) 

8  Доказ о довољном пословном 

капацитету 

Доказ: Списак референци у 

последње 2 године (вредносни 

период важи за календарску 

2014. и 2015.годину) о пружању 

услуга које су предмет јавне 

набавке  (минимум 10 

референтних установа у укупној 

вредности од  минимум 

2.000.000,00 динара) 

9  Да понуђач располаже 

неопходним пословним и 

финансијским капацитетом, 

односно да је остварио 

позитиван пословни резултат 

у последње 3 године (2012., 

2013., и 2014.) 

Доказ: Биланс стања и биланс 

успеха 

9  Да понуђач располаже 

неопходним пословним и 

финансијским капацитетом, 

односно да је остварио 

позитиван пословни резултат у 

последње 3 године (2012., 2013., 

и 2014.) 

Доказ: Биланс стања и биланс 

успеха 

10  Да понуђач располаже 

неопходним пословним и 

финансијским капацитетом, 

односно да је остварио 

позитиван пословни резултат у 

последње 3 године (2012., 2013., 

и 2014.) 

Доказ: Биланс стања и биланс 

успеха 



10 Уговор о ангажовању 

саветника за безбедност у 

транспорту опасног терета 

Доказ: Копија уговора 10 Уговор о ангажовању 

саветника за безбедност у 

транспорту опасног терета 

Доказ: Копија уговора 10 Уговор о ангажовању 

саветника за безбедност у 

транспорту опасног терета 

Доказ: Копија уговора 

11  Доказ о техничком 

капацитету - минимум 2 комби 

возила у власништву за 

транспорт медицинског отпада 

Доказ:Изјава о поседовању 

неопходног техничког капацитета, 

као и копије саобраћајних дозвола 

11  Доказ о техничком 

капацитету - минимум 2 комби 

возила у власништву за 

транспорт медицинског отпада 

Доказ:Изјава о поседовању 

неопходног техничког 

капацитета, као и копије 

саобраћајних дозвола 

11  Доказ о техничком 

капацитету - минимум 2 комби 

возила у власништву за 

транспорт медицинског отпада 

Доказ:Изјава о поседовању 

неопходног техничког 

капацитета, као и копије 

саобраћајних дозвола 

12 Средство финансијског 

обезбеђења за добро 

извршење посла 

Доказ: Изјава понуђача да се 

обавезује, да уколико буде 

изабран достави иструмент 

обезбеђења уговорених обавеза- 

меницу. 

12 Средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење 

посла 

Доказ: Изјава понуђача да се 

обавезује, да уколико буде 

изабран достави иструмент 

обезбеђења уговорених 

обавеза- меницу. 

12 Средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење 

посла 

Доказ: Изјава понуђача да се 

обавезује, да уколико буде 

изабран достави иструмент 

обезбеђења уговорених 

обавеза- меницу. 

Приликом подношења понуда испуњеност горе наведених услова понуђачи; понуђачи из заједничке понуде; подизвођач/и могу да доказују достављањем  писменом изјавом датом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу - „Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке“ (ова изјава је саставни део конкурсне документације), као и свим 

пратећим изјавама које су саставни део конкурсне документације. 

 

Доказ о испуњености услова под тачком 4,  6, 7, 9 и 10 у поступку јавне набавке понуђач је дужан да достави уз понуду у копији која не мора бити оверена.  

Доказ о испуњености услова под тачком 5. у поступку јавне набавке доставља само понуђач који има мобилно постројење за третман отпада  у складу са чланом 37. став 4 у 

копији која не мора бити оверена  

На Захтев наручиоца, понуђач је дужан доставити на увид оригинал или оверене копије наведене документације. 



 

 

 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
68/15), понуђач ______________________________________ (назив понуђача)  
потврђује  да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуге 
сакупљања, транспорта и третмана медицинског отпада са потрошним материјалом за 
потребе  Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова број 10-1/16.   

 
 
 
 
 
 

Место и датум: Понуђач:    Печат и потпис 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

 

 
Ред. 
бр. 

 
Врста трошка 

 
Износ без ПДВ-а 

  
Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. 

да попуни наведени образац. 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.Достављање овог обрасца није 

обавезно. 

 

 

           Датум: М.П. Потпис понуђача 

      

  

 


