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

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

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр. 819/1 од 25.05.2020. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку бр. 820/1 од 25.05.2020. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну мале вредности 

НАБАВКА ПОДУГОВОРЕНИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ 

МВ 7/2020  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље  Назив поглавља  Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара 

5 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Критеријуми за доделу уговора 20 

VII Образац понуде 21 

VIII Модел уговора 29 

IX Образац трошкова припреме понуде 32 

X Образац изјаве о независној понуди 33 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.  75. ст. 2. 

Закона 

34 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:   Завод за јавно здравље Шабац  

Адреса: Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1 

Интернет страница: www.zjz.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке МВ  7/2020 je  набавка подуговорених услуга за потребе Завода 

за јавно здравље Шабац. 

Јавна набавка је обликована по партијама и то: 

         Партија 1: Храна, адитиви и храна за животиње одређивање 1 параметра) 

         Партија 2: Предмети опште употребе (одређивање 8 параметара) 

         Партија 3: Храна, адитиви и храна за животиње (одређивање 1 параметра) 

         Партија 4: Предмети опште употребе (одређивање 2 параметра) 

         Партија 5: Предмети опште употребе (одређивање 2 параметра) 

         Партија 6: Сирова вода за пиће (одређивање 8 параметара) 

         Партија 7: Хлорисана вода за пиће (одређивање 9 параметара) 

         Партија 8: Воде (одређивање 1 параметра) 

         Партија 9: Воде (одређивање 1 параметра) 

         Партија 10: Воде (одређивање 1 параметра) 

     Партија 11: Подземне, површинске, отпадне  воде (одређивање 2 параметра) 

         Партија 12: Ваздух (одређивање 1 параметра) 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт лице  

- Оливера Ђорђевић-Шпегар, дипл. правник, тел. бр. 015/343-611 

Е - mail адреса: zjzsabac@gmail.com 

Факс бр. 015/343-606 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zjzsabac@gmail.com


Strana 4 od 34 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. МВ 7/2020 је набавка подуговорених услуга за потребе 

Завода за јавно здравље Шабац,  у периоду од 1 године рачунајући од дана 

потписивања уговора. 

 

Ознака из општег речника набавке 71900000 лабораторијске услуге. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА 

 
PARTIJA 1. HRANA i  ADITIVI  

Red. 

Br. 

Opis usluge Jed. mere Količina 

1. Priprema i određivanje sadržaja zaslađivača- Na ciklamata   uzorak 8  

PARTIJA 2. PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 

Red. 

Br. 

Opis usluge Jed. mere Količina 

1. Priprema i određivanje  

ftalata  

migracija plastifikatora u mg/kg 

simulatora hrane 

uzorak 8 

sadržaj plastifikatora u  % uzorak 8 

2. Priprema i određivanje sadržaja stirena uzorak 1 

3. 

 

Priprema i određivanje sadržaja konzervanasa: 

 

 1.parabeni ukupni ( metilparaben, etilparaben, propilparaben, 

butilparaben, izobutilparaben) 

2. salicilna kiselina  

3. 2-fenoksietanol 

3. bronopol 

4.bronidoks 

5. hlormetilizotiazolinon 

6.  metilizotiazolinon 

7. natrijum benzoat 

8. kalijum sorbat 

9.formaldehid 

10. jodopropinil butilkarbamat 

uzorak 6 

 

4. Priprema i određivanje sadržaja UV filtera u kozmetici, 

sredstvima za ličnu higijenu ( 9 parametara): 

 

1. Butil metoksidibenzoil metan (Eusolex 9020) 

2. Etilheksil metoksicinamat (Eusolex 2292) 

3. 4 - Metilbenzilidene kamfor (Eusolex 6300) 

4. Oktokrilon (E - OCR) 

5. Benzofenon – 3 

6. Oktil salicilat ( E - OS) 

7. Homosalat ( E - HMS) 

8. Fenilbenzimidazol sulfonska kiselina 

( E-232) 

9. Benzofenon – 4 

uzorak 2 

 

5. Priprema i određivanje sadržaja  policikličnih aromatičnih 

ugljovodonika u POU  

uzorak 3 

 

6. Priprema i određivanje migracije  sekundarnih aromatičnih 

amina,računato kao difenilamin u bojama za ambalažu 

uzorak 3 

7. Priprema i određivanje migracije  primarnih aromatičnih 

amina,računato kao anilin u bojama za ambalažu 

uzorak 3 

8. Prevod izveštaja na engleski jezik uzorak 6 

PARTIJA 3. HRANA, ADITIVI I HRANA ZA ŽIVOTINJE 

Red. 

Br. 

Opis usluge Jed. mere Količina 

1.  Priprema i određivanje  energije brašna (veličina čestica 

prilikom prosejavanja, sadržaja vlažnog glutena, fizičke 

osobine brašna Brabender-ovim farinografom, fizičke osobine 

uzorak 1 
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brašna Brabender-ovim ekstenzografom, aktivnost alfa amilaze 

Brabender-ovim amilografom    

  

PARTIJA 4. PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 

Red. 

Br. 

Opis usluge Jed. mere Količina 

1. Priprema i određivanje sadržaja litijuma   uzorak 20 

2. Prevod izveštaja na engleski jezik uzorak 14 

PARTIJA 5. PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 

1. Priprema i određivanje  migracije  ukupnih niskomolekularnih 

supstanci u u ulju 

uzorak 7 

2. Prevod izveštaja na engleski jezik uzorak 7 

PARTIJA 6. SIROVA VODA ZA PIĆE  

Red. 

Br. 

Opis usluge 

  

Jed. mere Količina 

1. Sirova voda za piće 

(Svi  Parametri pod 1.1.) 

 uzorak 3 

 

 

1.1. 

. 

Pesticide: Bentazon,2,4 

D,Hlorotoluron,Izoproturon,Karbofuran,MCPA, 

PendimentalinPentahlorfenol,Dihlorprop, 

Piridat i  Molinat 

 uzorak 3 

 

 

Policiklične romatične ugljovodonike : Ukupni policiklični 

ugljovodonici,Fluoranten,Benzo 3,4-fluoranten,Benzo 11,12-

Fluoranten,Benzo 1,12-perilen,Indeno(1,2,3)piren i Benzo(a) 

piren 

 uzorak 3 

 

Aromatične ugljovodonike  uzorak 3 

Hlorovane benzole, etene i alkane  uzorak 3 

Totalni organski ugljenik  uzorak 3 

Deterdžente  uzorak 3 

bor  uzorak 3 

Ukupna ulja i masti ( Indeks ugljovodonika od    C 10 – C 40       

) i      mineralna ulja 

( Ugljovodonici poreklom iz dizela C 10 – C 28   i ugljovodonici 

poreklom iz benzina C 6 – C 10  ) 

 uzorak 3 

 

PARTIJA 7.  HLORISANA VODA ZA PIĆE  

Red. 

Br. 

Opis usluge 

 

 

Jed. mere Količina 

2. Hlorisana voda za piće 

(Svi  Parametri pod 2.1.) 

 uzorak 5 

 

 

2.1. Pesticide: Bentazon,2,4 

D,Hlorotoluron,Izoproturon,Karbofuran,MCPA, 

PendimentalinPentahlorfenol,Dihlorprop, 

Piridat i  Molinat 

uzorak 6 

 

Policiklične romatične ugljovodonike : Ukupni policiklični 

ugljovodonici,Fluoranten,Benzo 3,4-fluoranten,Benzo 11,12-

Fluoranten,Benzo 1,12-perilen,Indeno(1,2,3)piren i Benzo(a) 

piren 

 uzorak 5 

 

Aromatične ugljovodonike uzorak 5 

Hlorovane benzole, etene i alkane  uzorak 5 

Deterdžente  uzorak 5 

Bor uzorak 5 

Ukupna ulja i masti ( Indeks ugljovodonika od    C 10 – C 40        uzorak 12 
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) i      mineralna ulja 

( Ugljovodonici poreklom iz dizela C 10 – C 28   i ugljovodonici 

poreklom iz benzina C 6 – C 10  ) 

ugljovodonici poreklom iz benzina C 6 – C 10  ) 

 

Sporedni proizvodi dezinfekcije,osim trihalometana 

:Dibromacetonitril,Dihloracetonitril,Trihloacetonitril,Bromhlor

acetonitril(BCAN),Hlorpikrin(CP),1,1-dihlor-2-propanon 

(DCP) , 1,1,1-trihlor-2-propanon,Hlorovanesirćetne kiseline:  

Dihlorsirćetna kiselina i trihlorsirćetna kiselina 

 uzorak 7 

 

PARTIJA 8. VODE   

Red. 

Br. 

Opis usluge 

Pojedinačni parametri u uzorcima voda  

  

Jed. mere Količina 

1 Priprema i ispitivanje uzoraka vode sa davanjem ocene u 

skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u 

Republici Srbiji,na : jodide i bromide 

 

uzorak 2 

 

PARTIJA 9. VODE   

Red. 

Br. 

Opis usluge 

Pojedinačni parametri u uzorcima voda  

Jed. mere Količina 

1. Priprema i ispitivanje uzoraka vode sa davanjem ocene u 

skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u 

Republici Srbiji,na : 

Litijum i stroncijum 

uzorak 2 

 

PARTIJA 10. VODE   

Red. 

Br. 

Opis usluge 

Pojedinačni parametri u uzorcima voda  

  

Jed. mere Količina 

1 Priprema i ispitivanje uzoraka vode bez  davanja ocene u 

skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u 

Republici Srbiji,na : totalni organski ugljenik 

 

uzorak 8 

 

PARTIJA 11. PODZEMNE, POVRŠINSKE, OTPADNE VODE 

Red. 

Br. 

Opis usluge Jed. mere Količina 

1. Priprema i određivanje sadržaja litijuma uzorak 1 

2. Priprema i određivanje sadržaja bora      uzorak 10 

PARTIJA 12. VAZDUH 

Red. 

Br. 

Opis usluge Jed. mere Količina 

1. Priprema i određivanje sadržaja fluorovodonika uzorak              15 

 

 

НAПОМЕНA: 

У цене су укључене оперативно-административне услуге 

 
 

➢ Време пријема узорака од стране пружаоца услуга: сваког радног дана од 8 -

15 часова. Услуге се врше сукцесивно 

 

➢ Рок пружања услуге и достављање резултата електронском поштом  и 

поштом је минимум  1 радни дан, а  максимум 7 радних дана  од дана пријема 
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узорка што се констатује у записнику о пријему узорака који потписују 

овлашћена лица наручиоца и пружаоца услуге. 

 

➢ Рок пружања услуге и достављање резултата електронском поштом  и 

поштом је за испитивање радиоактивности у водама :  10 дана од дана 

доспећа узорка у лабораторију за α и β активност, а  40 дана  од дана пријема 

узорка у лабораторију за γ активност 

 

➢  Давање оцене у складу са важећим законским и подзаконским прописима у 

Републици Србији 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ IЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УЗ ЧЛ. 75. И76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

• Да има важећу дозволу, решење и сл. надлежног министарства о 

испуњености услова за вршење предметних испитивања (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона), и то: 

 

Партије за узорке хране, адитива и хране за животиње- Решење Министарства 

здравља о испуњености прописаних услова за утврђивање здравствене исправности 

животних намирница и предмета опште употребе и/или важећи Уговор  са 

Министарством пољопривреде –Управа за заштиту биља за лабораторијска 

испитивања узорака у циљу испитивања безбедности хране; 

Партије за испитивање радиоактивности –Решење / овлашћење које издаје 

Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике 

Србије.   

• Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатност која је на снази у време подношења понуда 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

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) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  
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1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

    понуђач је дужан да достави доказ о пословном капацитету, односно  

    доказ да је акредитован за вршење анализа у складу са стандардом  

SRPS ISO/IEC 17025:2006 или 17025:2017 издатог од стране 

Акредитационог тела Србије, са обимом акредитације у   складу са 

дефинисаним партијама. 

1.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.6. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

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

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 

које доставља у виду неоверених копија – односно понуђач је дужан да 

достави неоверену копију важеће дозволе, решења и сл. надлежног 

министарства о испуњености услова за вршење предметних испитивања. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 

одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

- фотокопије важећег сертификата о акредитацији SRPS ISO/IEC 

17025:2006 или 17025:2017 издатог од стране Акредитационог тела Србије, 

са обимом акредитације (скраћеним изводом из детаљног обима акредитације 

за део који је предмет понуде), као прилогом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке подуговорених услуга за потребе Завода за јавно 

здравље Шабац,  број МВ 7/2020 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатност која је на снази у време 

подношења понуда. 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________  навести назив 

подизвођача] у поступку јавне јавне набавке подуговорених услуга за потребе Завода за 

јавно здравље Шабац,  број МВ 7/2020 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатност која је на снази у време 

подношења понуда. 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Iзјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Шабац, 15000 Шабац, ул. Јована 

Цвијића бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку подуговорених услуга,  број 

МВ 7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 

од стране наручиоца до 02.06.2020.  до 12,00 часова. 

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће 

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

датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 

         1)  Доказе о испуњености обавезних услова (према Упутству како понуђач 

доказује испуњеност услова):  

- изјава о испуњености услова;  

- неоверена копија важеће дозволе, решења и сл. надлежног министарства о 

испуњености услова за вршење предметних испитивања 

         2)   Доказ о испуњавању додатних услова  

           - фотокопија важећег сертификата о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025:2006 или 

17025:2017 издатог од стране Акредитационог тела Србије, са обимом 

акредитације (скраћеним изводом из детаљног обима акредитације за део који је 

предмет понуде), као прилогом; 

          3)  Образац понуде – попуњен, оверен и потписан 

4) Модел уговора – попуњен, оверен и потписан 

5) Образац трошкова припреме понуде  

6) Образац изјаве о независној понуди. 

7) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
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3. ПАРТИЈЕ 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за јавно здравље 

Шабац, 15000 Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку подуговорених услуга,  број МВ 7/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку подуговорених услуга,  број МВ 7/2020  - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку подуговорених услуга,  број МВ 7/2020  - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  подуговорених услуга,  број МВ 7/2020  

- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок плаћања је максимално 45 дана рачунајући од дана уредно примљеног рачуна. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Време пријема узорака од стране пружаоца услуга: сваког радног дана од 8 -15 

часова. Услуге се врше сукцесивно 
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9.3.Рок пружања услуге и достављање резултата електронском поштом  и поштом 

је минимум  1 радни дан, а  максимум 7 радних дана  од дана пријема узорка што се 

констатује у записнику о пријему узорака који потписују овлашћена лица наручиоца 

и пружаоца услуге. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

 

 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ  ИСПРАВНИ  

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ  ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ  ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ IНФОРМАЦIЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу наручиоца, Завод 

за јавно здравље Шабац, 15000 Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, електронске поште на 

е-маил zjzsabac@gmail.com или факсом на број 015/343-606 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
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доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, МВ 7/2020“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

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. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. 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 произилазе 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.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

  

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛIЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

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

које 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 Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом на е-маил. zjzsabac@gmail.com, факсом на број 
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015/343-606 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. Наручилац објављује обавештење о 

поднетом захтеву за заштиту права  на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

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

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ  ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VI    КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

 

 

 

 

1.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ  ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

 

2.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 21 of 34 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку подуговорених 

услуга за потребе Завода за јавно здравље Шабац МВ 7/2020 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПIБ): 

 

 

Iме особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Iме особе за контакт: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –набавка подуговорених услуга за потребе 

Завода за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1,  Шабац. 

 

 

Партија 1. - (ХРАНА, АДИТИВИ И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ) 

Ред. 

бр. 
Спецификација услуге 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

 

1. 

Припрема и одређивање садржаја заслађивача- 

На цикламата   

8 

 
  

  Укупно:   

 

 

Партија 2. - (ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ) 

Ред. 

бр. 
Спецификација услуге 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 
1. Припрема и 

одређивање  фталата  

миграција 

пластификатора у мг/кг 

симулатора хране 

8 

  

  садржај 

пластификатора у  % 

8 
  

2. Припрема и одређивање садржаја стирена 1   
3. 

 
Припрема и одређивање садржаја конзерванаса: 

 

 1.парабени укупни ( метилпарабен, 

етилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, 

изобутилпарабен) 

2. салицилна киселина  

3. 2-феноксиетанол 

3. бронопол 

4.бронидокс 

5. хлорметилизотиазолинон 

6.  метилизотиазолинон 

7. натријум бензоат 

8. калијум сорбат 

9.формалдехид 

10. јодопропинил бутилкарбамат 

6 

  

4. Припрема и одређивање садржаја УВ филтера у 

козметици, средствима за личну хигијену ( 9 

параметара): 

 

1. Бутил метоксидибензоил метан (Еусолеx 

9020) 

2. Етилхексил метоксицинамат (Еусолеx 

2292) 

3. 4 - Метилбензилидене камфор (Еусолеx 

6300) 

4. Октокрилон (Е - ОЦР) 

5. Бензофенон – 3 

2 
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6. Октил салицилат ( Е - ОС) 

7. Хомосалат ( Е - ХМС) 

8. Фенилбензимидазол сулфонска киселина 

( Е-232) 

9. Бензофенон – 4 
5. Припрема и одређивање садржаја  

полицикличних ароматичних углјоводоника у 

ПОУ  

3 

  

6. Припрема и одређивање миграције  секундарних 

ароматичних амина,рачунато као дифениламин 

у бојама за амбалажу 

3 

  

7. Припрема и одређивање миграције  примарних 

ароматичних амина,рачунато као анилин у 

бојама за амбалажу 

3 

  

8. Превод извештаја на енглески језик 6   

  Укупно:   

 

Партија 3. - (ХРАНА, АДИТИВИ И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ) 

Ред. 

бр. 
Спецификација услуге 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

 

1. 

Припрема и одређивање  енергије брашна 

(величина честица приликом просејавања, 

садржаја влажног глутена, физичке особине 

брашна Брабендер-овим фаринографом, физичке 

особине брашна Брабендер-овим 

екстензографом, активност алфа амилазе 

Брабендер-овим амилографом   

 
1 

  

  Укупно:   

 

 

Партија 4. – (ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ) 

Ред. 

бр. 
Спецификација услуге 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1. Припрема и одређивање садржаја литијума   20   

2. Превод извештаја на енглески 14   

  Укупно:   

 

Партија 5. – (ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ) 

Ред. 

бр. 
Спецификација услуге 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1. Припрема и одређивање укупне миграције 

нискомолекуларних супстанци у уљу 

7 
  

2. Превод извештаја на енглески 7   

  Укупно:   
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Партија 6 -  (СИРОВА ВОДА ЗА ПИЋЕ ) 

Ред. 

бр. 

Спецификација услуге 

Појединачни параметри у узорцима вода 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност 

без ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1. Сирова вода за пиће 

(Сви  Параметри под 1.1.) 

3 

 

 

 
 

1.1. Пестициде: Бентазон,2,4 

Д,Хлоротолурон,Изопротурон,Карбофуран,МЦПА, 

ПендименталинПентахлорфенол,Дихлорпроп, 

Пиридат и  Молинат 

3 

 

 

 

 

Полицикличне роматичне углјоводонике : Укупни 

полициклични углјоводоници,Флуорантен,Бензо 

3,4-флуорантен,Бензо 11,12-Флуорантен,Бензо 

1,12-перилен,Индено(1,2,3)пирен и Бензо(а) пирен 

3  

 

Ароматичне углјоводонике 3 

 
 

 

Хлороване бензоле, етене и алкане 3 

 
  

Детерџенте 3 

 
  

Вор 3 

 
  

Укупна улја и масти ( Индекс углјоводоника од    

Ц 10 – Ц 40       ) и      минерална улја 

( Углјоводоници пореклом из дизела Ц 10 – Ц 28   и 

углјоводоници пореклом из бензина Ц 6 – Ц 10  ) 

3 

 
 

 

  Укупно:   

 

Партија 7. – (ХЛОРИСАНА ВОДА ЗА ПИЋЕ ) 

Ред. 

бр. 
Спецификација услуге 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност 

без ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

2. Хлорисана вода за пиће 

(Сви  Параметри под 2.1.) 

5 

 

 

 
 

2.1 Пестициде: Бентазон,2,4 

Д,Хлоротолурон,Изопротурон,Карбофуран,МЦПА, 

Пендименталин Пентахлорфенол, Дихлорпроп, 

Пиридат и  Молинат 

6  

 

 Полицикличне роматичне углјоводонике : Укупни 

полициклични углјоводоници,Флуорантен,Бензо 

3,4-флуорантен,Бензо 11,12-Флуорантен,Бензо 

1,12-перилен,Индено(1,2,3)пирен и Бензо(а) пирен 

5  

 

 Ароматичне углјоводонике 5   

 Хлороване бензоле, етене и алкане 5   

 Детерџенте 5   

 Бор 5   
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 Укупна улја и масти ( Индекс углјоводоника од     

Ц 10 – Ц 40       ) и      минерална улја 

( Углјоводоници пореклом из дизела Ц 10 – Ц 28   и 

углјоводоници пореклом из бензина Ц 6 – Ц 10  ) 

углјоводоници пореклом из бензина Ц 6 – Ц 10  ) 

12  

 

 Споредни производи дезинфекције,осим 

трихалометана: :Дибромацетонитрил, 

Дихлорацетонитрил, Трихлоацетонитрил, 

Бромхлорацетонитрил(БЦАН), 

Хлорпикрин(ЦП),1,1-дихлор-2-пропанон (ДЦП) , 

1,1,1-трихлор-2-пропанон, Хлорованесирћетне 

киселине:  

Дихлорсирћетна киселина и трихлорсирћетна 

киселина 

7  

 

  Укупно:   

 

Партија8. -  (ВОДЕ) 

Ред. 

бр. 

Спецификација услуге 

Појединачни параметри у узорцима вода 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1. Припрема и испитивање узорака воде са 

давањем оцене у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима у Републици 

Србији,на : јодиде и бромиде 

 

 
2 

  

  Укупно:   

 

Партија 9. -  (ВОДЕ) 

Ред. 

бр. 

Спецификација услуге 

Појединачни параметри у узорцима вода 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

 

1. 

Припрема и испитивање узорака воде са 

давањем оцене у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима у Републици 

Србији,на : 

Литијум и стронцијум 

 
2 

  

  Укупно:   

 

 

Партија 10. -  (ВОДЕ) 

Ред. 

бр. 

Спецификација услуге 

Појединачни параметри у узорцима вода 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

 

1. 

Припрема и испитивање узорака воде без  давања 

оцене у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима у Републици Србији,на : 

тотални органски углјеник  

 
8   

  Укупно:   

 

Партија 11. - (ПОДЗЕМНЕ, ПОВРШИНСКЕ, ОТПАДНЕ ВОДЕ) 
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Ред. 

бр. 

Спецификација услуге 

 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1. 

 

Припрема и одређивање садржаја литијума  

1 
  

2. Припрема и одређивање садржаја бора 10   

  Укупно:   

 

Партија 12. - (ВАЗДУХ) 

Ред. 

бр. 

Спецификација услуге 

Појединачни параметри у узорцима вода 

Јединица 

мере - 

узорак 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1. 

 

Припрема и одређивање садржаја 

флуороводоника 
 

15 

 
 

  Укупно:   

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

У року од _______ дана рачунајући 

од дана уредно примљеног рачуна  

 

Време пријема узорака: 

(сваког радног дана од 8 -15 часова) 

______________________________ 

______________________________ 

Рок пружања услуге и достављање резултата 

електронском поштом 

(минимум 1 радни дан, максимум 7 радних дана) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Место пружања услуге: 

 

_______________________________

___________________________ 

 

Рок важења понуде: 

 

 

________ дана 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА- 

НАБАВКА ПОДУГОВОРЕНИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ 

 

Закључен између: 

 

1. Завода за јавно здравље Шабац, са седиштем у Шапцу, улица Јована Цвијића бр. 1,  

ПИБ:100082545   Матични број: 07289502 

Број рачуна: 840-194667-НБС Управа за јавна плаћања филијала Шабац, 

Телефон:015/300-550 Телефакс:015/343-606 

кога заступа ВД директора МСц др Бранко М. Вујковић (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

2................................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

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

Телефон:............................Телефакс: 

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

(у даљем тексту: Давалац услуга), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 

                                                              Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка подуговорених услуга за потребе Завода за јавно 

здравље Шабац, према спецификацији из Понуде Даваоца услуга бр. ______ од 

________ 2020. године, која је саставни део овог Уговора и то за партије: 

-________________________________ 

-________________________________ 

-________________________________ 

- _______________________________ 

-________________________________ 

- _______________________________ 

-________________________________ 

- _______________________________ 

-________________________________ 

- _______________________________ 

-________________________________ 

- _______________________________ 

-________________________________ 

 

 

Члан 2. 
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 Давалац услуга, као акредитована организација према захтевима стандарда 

СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или 17025:2017, се обавезује да у року од _____ дана од 

момента испостављања захтева и узорака ода стране Наручиоца, изврши тражена 

испитивања. 

 Испитивања ће се вршити у ___________________________________________  и 

то у року од _______________ дана од дана достављања захтева и узорка. 

 Рок за пружања услуге и достављање резултата електронском поштом износи 

__________ дана од дана пријема узорка. 

 После извршених услуга испитивања, Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу 

достави налаз и стручну оцену у складу са важећим законским и подзаконским 

прописима у Републици Србији. 

Члан 3. 

Количине приказане  у спецификацији су оквирне, а стваран број ће бити 

реализован према потребама наручиоца у току трајања уговора, а највише до износа 

укупне уговорене вредности. 

     У случају ванредних околности и потребе за непланираним испитивањима за 

која понуђач поседује акредитовану методу испитивања и овлашћење надлежног 

Министарства, а које нису наведене у табелама, исте се могу вршити и то по цени која 

не може бити већа од званичне велепродајне цене, при чему укупна вредност таквих 

испитивања које се набавлјају од понуђача током реализације уговора, не може бити 

већа од 15% од укупне вредности уговора. 

 

Члан 4. 

 Цена услуге подуговорених услуга без ПДВ-а износи укупно  ______________ 

динара, што са урачунатим ПДВ-ом укупно износи  _______________ динара, односно 

по партијама: 

за партију 1 ________________динара без ПДВ-а,  

за партију 2 ________________динара без ПДВ-а, 

за партију 3 ________________динара без ПДВ-а, 

за партију 4 ________________динара без ПДВ-а, 

за партију 5 ________________динара без ПДВ-а, 

за партију 6 ________________динара без ПДВ-а, 

за партију 7 ________________ динара без ПДВ-а, 

за партију 8 ________________ динара без ПДВ-а, 

за партију 9 ________________ динара без ПДВ-а 

за партију 10 ________________динара без ПДВ-а 

за партију 11 ________________динара без ПДВ-а 

за партију 12________________динара без ПДВ-а. 

 

Цене су фиксне и не могу се током трајања уговора мењати. 

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да уговорену цену из члана 3. овог Уговора исплаћује 

Даваоцу услуга у року од ________ дана по пријему фактуре. 

 

 

 

 

Члан 6. 
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Финансијске обавезе Корисника услуга, које по основу овог уговора доспевају у 

наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа средстава која ће им за 

ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

                                                                    

Члан 7. 

Овај Уговор се закључује на временски период од годину дана. 

       

         Члан 8. 

Саставни део овог Уговора чини понуда бр. __________ од ______________ 

године. 

                                                                   Члан 9. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе важећих 

прописи који регулишу ову материју.  

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези  овог Уговора решавају 

споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним 

путем, уговарају надежност Привредног суда у Ваљеву.  

 

Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна 

задржава по  3 (три) примерка. 
 

 

Давалац услуга 

Директор 

 

__________________ 

 

 Наручилац, 

ВД Директора 

 

__________________ 

МСц др Бранко М. Вујковић 
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

јавну набавку подуговорених услуга за потребе Завода за јавно здравље Шабац, МВ 

7/2020, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке подуговорених услуга за потребе Завода за јавно здравље 

Шабац, МВ 7/2020  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ______________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке подуговорених услуга за потребе Завода за јавно здравље 

Шабац, МВ 7/2020, поштовао је 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.  

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                __________________ 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


