
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/643-3 
Датум: 03.03.2016 године. 

На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 03-2/2016  Сакупљање и транспорт медицинског 
инфективног отпада: 

 

                   ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

<<Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда>> 

 

Наручилац због измене које су настале у конкурсној документацији продужава  рок за 
достављање понуда, односно Понуђачи су дужни да доставе понуду најкасније дана: 
14.03.2016. година, до 11,00 часова , а отварање понуда је дана:14.03.2016. година у 11:30 
часова. 

 

 1. 

Образац бр. 2  на страни 14 и 15 у КД  гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р.бр. 

ОБРАЗАЦ 2  

-за оцену испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке 

Упутство за доказивање прописаних  

Услова Врста доказа 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 
да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

Копија извода из регистра надлежног органа 

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 

потврде надлежног суда (потврде не старије од 2 
месеца пре отварања понуда) или изјава. 

3 

да му није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за 
подношење понуда 

потврде надлежног суда или надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката(потврда мора 

бити издата након објављивања позива за 
подношење понуда, односно слања позива за 

подношење понуда) или изјава. 

4 

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; 

потврде надлежног пореског органа и организације 
за обавезно социјално осигурањеили потврде 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације (потврде не старије од 2 месеца пре 

отварања понуда) или изјава. 

5 

да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Сертификат о завршеној обуци за транспорт медицинског 
отпада издат од стране 

Министарства здравља Републике Србије и Института за 
јавно здравље др. Милан 

Јовановић Батут – у неовереној фотокопији  

или АДР дозвола– у неовереној фотокопији 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6 

да има важеће сертификате издате од стране 
надлежног органа за обављање делатности, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

 

Сертификат о завршеној обуци за транспорт 
медицинског отпада издат од стране 

Министарства здравља Републике Србије и Института 
за јавно здравље др. Милан Јовановић Батут – у 
неовереној фотокопији или АДР дозвола– у 
неовереној фотокопији 



 

НАПОМЕНА за ОБРАЗАЦ  2 : 

Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне 
набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији (Образац 
бр.3). 

Под тачком 5- доставити важеће Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт 
опасног отпада на територији Републике Србије у неовереној фотокопији. 

Под тачком 6- доставити важеће Решење министарства енергетике за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке у неовереној фотокопији. 

 Испуњеност услова (чл 76. ЗЈН) под тачком 7. доставити Сертификат о завршеној  

 обуци за транспорт медицинскоготпада  

 и тачка 8. доставити Референтну  листу (најмање 10 референци)  

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јн, 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 пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

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. 

Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних 
субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

7 

Да понуђач пасполаже довољним пословним 
капацитетом да је остварио или остварује 
приход од вршења услуга које нуди.  

Референтна  листа-списак наручилаца са којима су 
склопљени уговори о пружању услуга које су предмет 
јавне набавке са износима, датумима уговора, за 
период од претходне 2 године, и  приложеним 
овереним потврдама издатим од стране купаца 

 (за те уговоре).  

Услов прихватљиве понуде је најмање 10 референци. 



Мења се тако да сада гласи: 



Р.бр. 

ОБРАЗАЦ 2  

-за оцену испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке 

Упутство за доказивање прописаних  

Услова Врста доказа 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 
да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

Копија извода из регистра надлежног органа 

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 

потврде надлежног суда (потврде не старије од 2 
месеца пре отварања понуда) или изјава. 

3 

да му није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за 
подношење понуда 

потврде надлежног суда или надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката(потврда мора 

бити издата након објављивања позива за 
подношење понуда, односно слања позива за 

подношење понуда) или изјава. 

4 

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; 

потврде надлежног пореског органа и организације 
за обавезно социјално осигурањеили потврде 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације (потврде не старије од 2 месеца пре 

отварања понуда) или изјава. 

5 

да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Важећу интегралну дозволу за сакупљање и 
транспорт неопасног и опасног  

медицинског отпада на територији Републике 
Србије издату од надлежног министарства. 

- Дозволу за третман  инфективног отпада издату 
од надлежног министарства. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6 

Да понуђач пасполаже довољним пословним 
капацитетом да је остварио или остварује 
приход од вршења услуга које нуди.  

Референтна  листа-списак наручилаца са којима су 
склопљени уговори о пружању услуга које су предмет 
јавне набавке са износима, датумима уговора, за 
период од претходне 2 године, и  приложеним 
овереним потврдама издатим од стране купаца (за те 



 

НАПОМЕНА за ОБРАЗАЦ  2 : 

Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне 
набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији (Образац 
бр.3). 

Под тачком 5- доставити важеће Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт 
опасног отпада на територији Републике Србије у неовереној фотокопији. 

  и тачка 6. доставити Референтну  листу (најмање 10 референци)  

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јн, 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 пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

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. 

Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних 
субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

 

 

 

 

 

 

уговоре). Услов прихватљиве понуде је најмање 10 
референци. 



 

2. 

Образац бр. 4  на страни 17 у КД  гласи: 

Образац бр. 4 

 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале 

вредности, бр.03-2/2016 за „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“, спремни смо да 
извршимо (испоручимо) наведене услуге на основу Закона о управљању отпадом 

 („службени гласник РС“ , број 36/09), Дом здравља Земун је дужан да третира медицински 
отпад на адекватан начин. 

П О Н У Д А  бр. __________  

    Понуда за јнмв услуге:„Сакупљање и транспорт медицинског отпада“ 

Спецификација услуга: Сакупљање и транспорт медицинског отпада у  следећим објектима Дома 
здравља „Земун“: 

1. Главни објекат Дома здравља „Земун“, Земун, Рада Кончара 46. 
2. Здравствена станица Доњи град, Авијатичарски трг 7 
3. Здравствена станица Батајница 
4. Амбуланта Нова Галеника 
5. Амбуланта Камендин – Земун поље 
6. Амбуланта Бусије 
7. Здравствена станица Сурчин 
8. Амбуланта Јаково 
9. Амбуланта Угриновци 
10. Амбуланта Добановци 
11. Амбуланта Бољевци 
12. Амбуланта Бечмен 
13. Амбуланта Прогар 
14. Амбуланта Петровчић  и 
15. 10 школа са стоматолошким ординацијама. 

Сакупљање и одвожење медицинског отпада ће се вршити 2 (два) пута недељно. 

Понуђач је у обавези да обезбеди жуте кесе за инфективни отпад, декларације и и жути 
контејнери за оштре предмете (1лит). 

 

Понуђена цена по килограму без РСД ПДВ-а: _____________________ 

                                                 са РСД ПДВ- ом: _____________________ 



Укупна понуђена цена са  ПДВ-ом за 8500 килограма на дванаестомесечном  нивоу 

 без ПДВ-а:___________ 

Укупна понуђена цена са  ПДВ-ом за 8500 килограма на дванаестомесечном нивоу 

 са ПДВ-ом:___________ 

 

Важност понуде _____(не мање од од 30 дана). 

Начин плаћања:______( не краћи  до 60 дана, нити дужи од 90 )  

 

Београд, ________2016. године                                              потпис овлашћеног лица: 

 

       М.П.               ________________________                         

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно(копирати образац). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мења се тако да сада гласи: 

Образац бр. 4 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале 
вредности, бр.03-2/2016 за „Сакупљање и транспорт медицинског - инфективног отпада“, 
спремни смо да извршимо (испоручимо) наведене услуге на основу Закона о управљању 

отпадом 

 („службени гласник РС“ , број 36/09), Дом здравља Земун је дужан да третира медицински - 
инфективни отпад на адекватан начин. 

П О Н У Д А  бр. __________  

 

    Понуда за јнмв услуге:„Сакупљање и транспорт медицинског - инфективног отпада“ 

Спецификација услуга: Сакупљање и транспорт  инфективног отпада у  следећим објектима Дома 
здравља „Земун“: 

1. Главни објекат Дома здравља „Земун“, Земун, Рада Кончара 46. 
2. Здравствена станица Доњи град, Авијатичарски трг 7 
3. Здравствена станица Батајница 
4. Амбуланта Нова Галеника 
5. Амбуланта Камендин – Земун поље 
6. Амбуланта Бусије 
7. Здравствена станица Сурчин 
8. Амбуланта Јаково 
9. Амбуланта Угриновци 
10. Амбуланта Добановци 
11. Амбуланта Бољевци 
12. Амбуланта Бечмен 
13. Амбуланта Прогар 
14. Амбуланта Петровчић  и 
15. 10 школа са стоматолошким ординацијама. 

 
Сакупљање и одвожење инфективног отпада ће се вршити 2 (два) пута недељно из предходно 
наведених објеката Дома здравља „Земун“. 

Понуђач је у обавези да обезбеди жуте кесе за инфективни отпад, декларације  и жуте контејнере 
за оштре предмете (1лит) – у складу са потребама Дома здравља „Земун“ на годишњем нивоу. 

Понуђена цена по килограму без РСД ПДВ-а: _____________________ 

                                                 са РСД ПДВ- ом: _____________________ 

Укупна понуђена цена са  ПДВ-ом за 8500 килограма на дванаестомесечном  нивоу 

 без ПДВ-а:___________ 



Укупна понуђена цена са  ПДВ-ом за 8500 килограма на дванаестомесечном нивоу 

 са ПДВ-ом:___________ 

Важност понуде _____(не мање од од 30 дана). 

Начин плаћања:______( не краћи  до 60 дана, нити дужи од 90 )  

 

Београд, ________2016. године                                              потпис овлашћеног лица: 

 

       М.П.               ________________________                         

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно(копирати образац). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

Образац бр. 5 на страни 18 у КД  гласи: 

Образац бр. 5 

Спецификација са структуром цена   

          Спецификација са структуром цена 

   „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“ 

 

Процењена 
вредност за 
предметну набавку 

без ПДВ-а 

 

Укупно 
планирано кг 
за 12 месеци 

 

ј/цена по 
кг без 
ПДВ-а 

 

ј/цена по кг 
са  ПДВ-ом 

 

укупно РСД 
без ПДВ-а 

 

укупно РСД 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2*3)          6 (2*4) 

      

     1.579.000,00 

 

 

 

 

      

      8500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Важност понуде: ________(не мање од 30 дана)  

Начин  плачања: _____(не краћи од 60 дана, не дужи од 90) 

 

Београд, ________2016. године                                                         потпис овлашћеног лица: 

 

                М.П.                  ______________________                   

 

 

                                                   



Напомене: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 

 

Мења се тако да сада гласи: 

Образац бр. 5 

Спецификација са структуром цена   

          Спецификација са структуром цена 

   „Сакупљање и транспорт инфективног отпада“ 

 

Процењена 
вредност за 
предметну набавку 

без ПДВ-а 

 

Укупно 
планирано кг 
за 12 месеци 

 

ј/цена по 
кг без 
ПДВ-а 

 

ј/цена по кг 
са  ПДВ-ом 

 

укупно РСД 
без ПДВ-а 

 

укупно РСД 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2*3)          6 (2*4) 

      

     1.579.000,00 

 

 

 

 

      

      8500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Важност понуде: ________(не мање од 30 дана)  

Начин  плачања: _____(не краћи од 60 дана, не дужи од 90) 



 

Београд, ________2016. године                                                         потпис овлашћеног лица: 

 

                М.П.                  ______________________                   

 

 

                                                   

Напомене: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. 

Образац бр. 6 чл.2 на страни 20 у КД  гласи: 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ / СТРУКТУРА ЦЕНЕ        
                                                                                          Члан 2. 

Цена за извршене услуге, испоручена или уграђена добра из јавне набавке, су према 
спецификацији  из конкурсне документације.  

У случају измењених околности у пословању, условљених изменама и допунама Уговора о 
финансирању са РФЗО-ом, Наручилац заржава право измене дефинисаних количина у Обрасцу 
структуре цена односно понуде (која је саставни део овог Уговора). 

Наручилац задржава право одустајања од појединих ставки уговорених количина, изузетно, услед 
оправданих околности, које се нису могле предвидети у тренутку потписивања уговора. 

Уговорена цена подразумева: Набавку и испоруку „Сакупљање и транспорт медицинског 
отпада",  који су уговорени, а према садржају достављеном у понуди. 

Цена набавке услуга - набавка „Сакупљање и транспорт медицинског отпада", 
набавка није обликована по партијама из чл. 1. овог Уговора:          

• Укупна уговорена цена без ПДВ-а износи:      _______________ динара, 

• порез на додату вредност у износу од ______%______________ динара, 

• Укупна уговорена цена са ПДВ-ом износи:  __________________ динара  
 

• (словима:_____________________________________________ 

_______________динара ) 

Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка тако да је цена по појединим 
позицијама дата у  табели спецификација по Партијама.  

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у 
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.             

Образац бр. 6 чл.5 на страни 21 у КД  гласи: 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 
Члан 5. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу врши услугу третмана медицинског отпада на начин 
описан у члану 2. овог Уговора по цени од  ____ динара по килограму без ПДВ-а, по цени од  
____ динара по килограму са ПДВ-ом, по цени од  _______ динара на годишњем нивоу без 
ПДВ-а, по цени од  _________________ динара на годишњем нивоу са ПДВ-ом, а у свему 
према понуди број __________ од ____________ године.  



Приликом преузимања отпада вршиће се мерење истог, у присуству Наручиоца.  

Садржај испоруке мора бити у сагласности са техничким захтевом Наручиоца, одређеним у 
конкурсној документацији, условима и законским прописима. 

У случају неквалитетно извршене услуге Понуђач је обавезан да исту услугу поново 
квалитетно изврши у року од 48 часова, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да 
изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана неквалитетно извршене 
услуге и обавести Понуђача. 
 
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају 
да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и 
наплату менице за добро извршење посла. 

 

Мења се тако да сада гласи: 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ / СТРУКТУРА ЦЕНЕ        
                                                                                          Члан 2. 

Цена за извршене услуге, испоручена или уграђена добра из јавне набавке, су према 
спецификацији  из конкурсне документације.  

У случају измењених околности у пословању, условљених изменама и допунама Уговора о 
финансирању са РФЗО-ом, Наручилац заржава право измене дефинисаних количина у Обрасцу 
структуре цена односно понуде (која је саставни део овог Уговора). 

Наручилац задржава право одустајања од појединих ставки уговорених количина, изузетно, услед 
оправданих околности, које се нису могле предвидети у тренутку потписивања уговора. 

Уговорена цена подразумева: Набавку и испоруку „Сакупљање и транспорт медицинског – 
инфективног отпада",  који су уговорени, а према садржају достављеном у понуди. 

 

Цена набавке услуга - набавка „Сакупљање и транспорт медицинског – инфективног  
отпада", набавка није обликована по партијама из чл. 1. овог Уговора:          

• Укупна уговорена цена без ПДВ-а износи:      _______________ динара, 

• порез на додату вредност у износу од ______%______________ динара, 

• Укупна уговорена цена са ПДВ-ом износи:  __________________ динара  
 

• (словима:_____________________________________________ 

_______________динара ) 



Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка тако да је цена по појединим 
позицијама дата у  табели спецификација по Партијама.  

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у 
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.                     

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 
Члан 5. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу врши услугу третмана инфективног отпада на начин 
описан у члану 2. овог Уговора по цени од  ____ динара по килограму без ПДВ-а, по цени од  
____ динара по килограму са ПДВ-ом, по цени од  _______ динара на годишњем нивоу без 
ПДВ-а, по цени од  _________________ динара на годишњем нивоу са ПДВ-ом, а у свему 
према понуди број __________ од ____________ године.  

Приликом преузимања отпада вршиће се мерење истог, у присуству Наручиоца.  

 

Садржај испоруке мора бити у сагласности са техничким захтевом Наручиоца, одређеним у 
конкурсној документацији, условима и законским прописима. 

 

У случају неквалитетно извршене услуге Понуђач је обавезан да исту услугу поново 
квалитетно изврши у року од 48 часова, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да 
изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана неквалитетно извршене 
услуге и обавести Понуђача. 
 
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају 
да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и 
наплату менице за добро извршење посла. 

 

 

 

 

                                                                                                             Комисија за ЈН 03-2/2016 
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