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На пснпву члана 39. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 

тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 

ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. Гласник РС” бр. 

29/2013), припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за  јавну набавку мале вреднпсти услуга – пдржаваое и ппправка 

стпматплпшке ппреме за пптребе Дпма здравља «Земун» 26/2013  

Кпнкурсна дпкументација садржи: 

1. ППШТЕ ППДАТКЕ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

2. ППДАТКЕ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ  

4. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  

       

5. 

УСЛПВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А 

И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

6. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

7. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ПБАВЕЗАМА ППНУЂАЧА НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗЈН-А 

9. МПДЕЛ УГПВПРА 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 Дом здравља „Земун“, Рада Кончара бр. 46, интернет страница:  www.dzzemun.org.rs 

2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

3. Предмет јавне набавке:Услуге – Одржавање и поправка стоматолошке опреме  

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 

5. Контакт: Дом здравља „Земун“, Земун, ул. Рада Кончара бр. 46, трећи спрат, соба 1, 

Служба јавних набавки, тел. 011/2195-230 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Услуге – Одржавање и поправка стоматолошке опреме  

Ознака из општег речника набавке: 50421000  – Услуге одржавања и поправки 

медицинске опреме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzzemun.org.rs/
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3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

3.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на 

страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 

превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског 

тумача. 

Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу 

бити на енглеском језику. 

 

 

 

 
 

3.2. ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ И ПППУОАВАОЕ ПБРАЗАЦА ДАТИХ У КПНКУРСНПЈ ДПКУМЕНТАЦИЈИ 

 

 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 

понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.  
 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Земун“, Земун, ул. Рада Кончара бр. 46, 

са назнаком: 
 

,,Понуда за  јавну набавку мале вредности услуга- Одржавање и поправка 

стоматолошке опреме -  26/2013–- НЕ ОТВАРАТИ”     

Понуда може бити достављена и непосредно на архиву Дома здравља „Земун“, Земун, ул. 

Рада Кончара бр. 46, трећи спрат, соба 7 

 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  
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 Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације 

могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе 

могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, 

потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је 

то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.  

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је 

да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац 

понуде и печат понуђача. 

3.3. ПАРТИЈЕ 

 Предметна јавна набавка није  обликована по партијама. 

                   

3.4. ВАРИЈАНТЕ ППНУДЕ 

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 
3.5. ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВ ППНУДЕ 

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

понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или 

кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља 

„Земун“ ул. Рада Кончара бр. 46, са назнаком: 

„Измена понуде за  јавну набавку мале вреднпсти Услуга – Одржавање и поправка 

стоматолошке опреме  ЈНМВ 26/2013“ 

или „Допуна понуде за  јавну набавку мале вредности услуга - Одржавање и поправка 

стоматолошке опреме  ЈНМВ 26/2013“ 

или „Опозив понуде за  јавну набавку мале вредности услуга - Одржавање и поправка 

стоматолошке опреме  ЈНМВ 26/2013“ 

 

Измена,  допуна или опозив понуде може се  доставити и непосредно на архиву Дома 

здравља „Земун“, Земун, ул. Рада Кончара бр. 46, трећи спрат, соба 7 
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3.6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ 

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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 
3.7. УЧЕШЋЕ ППДИЗВПЂАЧА 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 

бити већи од 50% . 

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

тражени. 

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

ради утврђивања испуњености услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 

извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих 

потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року 

од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није 

доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности 

одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

3.8. ППДНПШЕОЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ  

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство 

обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

су тражени у конкурсној документацији.  
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3.9.  НАЧИН ПЗНАЧАВАОА ППВЕРЉИВИХ ППДАТАКА 

 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-

а. 

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

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде. 

 Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 

понуђач означио у понуди. 

 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 

податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
 

3.10. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ  

 

 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

 Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а. 

 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће 

трошкове. 
 

 

3.11. ППДАЦИ П НАДЛЕЖНИМ ПРГАНИМА ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ 

ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ. А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ 

НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КПД КПЈИХ ЈЕ ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 

ПБЈАВЉЕН НА СТРАНПМ ЈЕЗИКУ 

 

 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 
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3.12. ПБАВЕЗНА СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА И ДПБАВЉАЧА 

I Ппнуђач је дужан да у ппнуди дпстави:  

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то  БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  и менично 

писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, односно, 

лице које је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде 

са ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно 30 дана од датума отварања понуда - 

у корист Наручиоца: Дом Здравља “Земун” Београд.   Захтев за регистрацију менице са печатом и 

потписом пословне банке и извод са сајта НБС о регистрацији менице. 

II Изабрани ппнуђач је дужан да дпстави: 

           Финансијско обезбеђење за  добро извршење посла  и то  БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  и 

менично писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, 

односно, лице које је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне 

вредности понуде са ПДВ са роком трајања све до коначног извршења посла (30 дана дуже од 12 

месеци од дана ступања на правну снагу уговора - у корист Наручиоца: Дом Здравља “Земун” 

Београд и захтев за регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке и извод са сајта 

НБС о регистрацији менице. 

3.13. ДЕФИНИСАОЕ ППСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКПЛИКП ИСТИ ППСТПЈЕ, У ППГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 

ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ 

 Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
 

3.14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са 

„Захтев за додатним информација или појашњењима - јавна набавка услуга –  

Одржавање и поправка стоматолошке опреме пореме  ЈНМВ 26/2013“. 

 Питања је пожељно да шаљу на e-mail адресу:  dzztender@gmail.com 

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

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. 

ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 

факсом. 
 

mailto:dzztender@gmail.com
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3.15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ЗА ПЦЕНУ ППНУДА 

 

 Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном 

захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача. 

 Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

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

 Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци 

наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да 

достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у 

остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене 

доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом бодовања понуда. 

 

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 
Елемент критеријума на пснпву кпјих ће се дпделити угпвпр у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда 

са истпм ппнуђенпм ценпм је: 

- У случају да ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм,наручилац ће преднпст дати 

ппнуђачу  са дужим рпкпм плаћаоа. 

- У случају да ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим рпкпм плаћаоа наручилац 

ће преднпст дати  ппнуђачу  кпји наведе краћи пдазив на ппзив пп пријави квара. 

 

 

3.17. ДПДАТНИ УСЛПВ  ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА:  -Нема дпдатних услпва. 

3.18. ПБАВЕЗЕ ППНУЂАЧА ПП ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

 Понуђач је дужан да у понуди 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 



10 

 

 

3.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права у име лица из члана 148 став 1. ЗЈН, може да поднесе пословно 

удружење. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  

Органи и организације из става 3. овог члана нису дужни да подносе захтев за заштиту права на 

захтев лица из ст. 1. и 2. овог члана ако то лице није искористило право на подношење захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана 

од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 
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3.20. ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда 

буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 

закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими 

одлуку о додели уговора 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Ппнуда бр.______ пд _________ за јавну набавку мале вреднпсти услуга – ппправке и 

пдржаваоа стпматплпшке ппреме ЈНМВ бр. 26/2013 

Табела 1. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив ппнуђача: 

 

 

 

Адреса ппнуђача: 

 

 

 

Име пспбе за кпнтакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефпн: 
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Телефакс: 

 

 

Ппрески брпј ппнуђача (ПИБ): 

 

 

Матични брпј ппнуђача: 

 

 

Шифра делатнпсти: 

 

 

Назив банке и брпј рачуна: 

 

 

 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:  

 

 

 

Ппнуду дајем: (запкружити начин даваоа ппнуде и уписати ппдатке ппд б) и в)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1) 

 

Назив ппдизвпђача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични брпј: 

 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт: 

 

  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 

ће извршити ппдизвпђач: 

 

  

Деп предмета набавке кпји ће извршити 

ппдизвпђач: 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

  

Адреса: 

 

  

Матични брпј: 

 

  

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт:  

 

  

 

Наппмена: - Укпликп има више ппдизвпђача или учесника у заједничкпј ппнуди негп штп има 

места у табели 2. пптребнп је кппирати табелу 2. и пппунити ппдатке за све ппдизвпђаче или 

учеснике у заједничкпј ппнуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим 

учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
 

На пснпву члана 75 Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемп 

следећу изјаву  
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 26/2013 

„ Поправке и одржавања стоматолошке опреме“ 
 

 

           У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо 

упознати са свим захтевима и условима у поступку јавне набавке услуга мале вредности - 

„Поправке и одржавања стоматолошке опреме“. 
 

Овим изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у 

потпуности испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 
Београд, ________2013. године 

 

 

 

                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 

 

 

 

       

   

Јавна набавка брпј  26/2013  

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

мале вредности, бр.26/2013 -„Поправке и одржавања стоматолошке опреме“,спремни 

смо да извршимо наведену услу 
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П О Н У Д А  бр. _____  

 „Ппправке и пдржаваоа стпматплпшке ппреме“, 

Спецификација услуга: Услуге  ппправке и пдржаваоа стпматплпшке  ппреме на пснпву 

увида у ппрему са кпјпм распплаже  наша устанпва.  

Јед. цена Норма часа без ПДВ-а Укупна цена Норма часа са ПДВ-ом Укупна цена рада без ПДВ на 

годишњем нивоу 

       

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

Наппмена: 

  Ппправка ппреме ппдразумева: 

  Пп пптреби преузимаое и исппруку ппправљене ппреме 

- Рпк за дплазак накпн пријаве квара: ____дана 

- Рпк за ппправку:____ радна дана 

-Гарантни рпк на извршену услугу __________ 

- Укпликп је пптребнп уградити резервни деп, Ппнуђач је дужан да пбавести п тпме 

Наручипца и дпстави важећи ценпвник за наведени резервни деп, и прибави оегпву сагласнпст за 

уградоу резервнпг дела у уређај кпји је предмет ппправке и пдржаваоа 

- Укпликп укупна цена резервних делпва прелази 50% тржишне вреднпсти уређаја, 

Ппнуђач је дужан да пбавести п тпме Наручипца и прибави оегпву сагласнпст за уградоу 

резервнпг дела у уређај кпји је предмет ппправке и пдржаваоа. 

Важнпст ппнуде: 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Начин  плаћаоа: у рпку дп 60 дана пд дана извршеоа услуга . 

Важнпст ппнуде:(Минимални перипд важнпсти ппнуде је 60 дана пд дана птвараоа ппнуда) __________(дана) 

Рпк плаћаоа______________________ 

Датум и местп:    МП                Пптпис пвлашћенпг лица 
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Наппмена:  

- Пбразац ппнуде је пптребнп пппунити. 

-Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 

ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже 

да пвласти једнпг ппнуђача из групе ппнуђача из групе кпји ће пптписати и печатпм пверити 

пбразац ппнуде. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 

печатом понуђач и подизвођач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спегификација 
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RB Naziv Кomada Servis 

1 Stomatološka mašina Elektra 2006 34 Vreteno stolice (za dizanje), motoor i 

reduktor vretena, elektornika mikro 

motora, remont hidraulike stolice i 

naslona 

2 Stomatološka mašina Unident 6 Vreteno stolice, motor i reduktor 

vretena, elektronika m. motora, 

elektronika sa osigutačem u priv. 

Kutiji 

3 Puster Siemens 15 Zamena cevčica 

4 Puster Jugodent 5 

5 Puster Faro 12 

6 Puster Kineski 4 

7 Turbina Jugodent 12 Rotor paket , kapa turbine , adapter , 

ležajevi ,telo turbine , cevčice . 8 Turbina NSK 7 

9 Turbina Siemens 5 

10 Turbina Tehnodent 3 

11 Turbino Kavo 1 

12 Turbino WH 2 

13   Mikromotor Siemens 24 Ležaj, rotor , kolektor . 

14 Mikromotor Faro 11 

15 Mikromotor KaVo 4 

16. Mikromotor WH air 2 

17. Kolenjak WH 52 Rotor kolenjaka , ležajevi , zupčanik 

pogona , osovina od lastinog  repa do 

glave kolenjaka .   
18. Kolenjak KaVo 2 

19. Kolenjak Mikro Mega 1 

20. Kolenjak NSK 1 

21. Nasadnik WH 20 Stezna čaura ( ruža ) , osovina , 

ležajevi . 22. Nasadnik NSK 1 

23. Nasadnik KaVo 2 

24. Kompresor Jugodent-uljani 13 Remont glave kompresora , 

rasteretnog ventila , tlačne sklopke , 

ležaj motora , viklovanje motora . 
25. Kompresor Jugodent-bezuljni 7 

26. Kompresor Kineski 1 

27. Kmpresor Centralni Doboj 4 

28. Sterulizator Instrumetarija Zagreb 30 Digitalni programator , zamena 

izolacije , zamena grejača , termostat . 29. Sterilizator Sutjeska 5 

30. Sterilizator WIMS 2 

31. Autoklav NUVE stepm art 2 Dihtovanje sistema za paru , 

elektronika , ventili . 

32. Mešač amalgama Galenika mag-2 8 Elektronika , ekscentar , ležajevi . 

33. Mešač amalgama Silmat Ivoklar 10 

34. Mešač amalgama MLW 1 

35. Mešač amalgama Gnatus 1 

36. Helio COXO led 1 Elektronika . 

37. Helio Ivoclar led 5 

38. Helio KERR  2 

39. Helio Vivadent Ivoclar  6 

40. Helio Cromolux 5 

41. Helio Australis -3 Ivoclar 4 

42. Helio Optica laser  2 

43. Ispitivač vitaliteta Dentyou dental 1 Elektronika . 

44. Skidač kamenca EMS 7 Elektronika . 

45. Tehnički motor Jugodent -sajlaš 5 Rotor , kolektor , ležajevi , reostat . 
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46. Tehnički motor Faro - sajlaš 4 

47. Tehnički M.Motor Kavo 3 Osovina , ležajevi , rotor , elektronika , 

ruža – stezač . 48.  Tehnički M. Motor Forte 3 

49. Tehnički M.Motr NSK 4 

50. Tehnički Nasadnik FARO 6 Osovina., ležajevi , ruža . 

51. Tehnički Nasadnik Kavo 4 

52. Vakuum Pres Mašina T&S Dental 1 Elektronika , motor . 

53. Obrezivač Gipsa MLW 4  Motor , ležajevi , osovina . 

54. Obrezivač Gipsa ET 1 

55. Vibrator KRUPP 2 Motor . 

56. Vibrator Reco Dental  1 

57. Polir Motor KRUPP 1 Motor . 

58. Polir Motor ET. 2 

59. Polir Motor STERLING 1 

60. Polir Motor Jugodent 1 

61.  Polir Motor MLW 1 

62.  Ivomat  2 Satni mehanizam . 

63. Presa Zlatarna Celje  3  Hidraulika . 

64. Peć za Keramiku Densply 2 Elektronika , kalibracija . 

65. Aspiratori na tehnici 5 Motor , ležajevi . 

66. Pusteri na tehnici 17  

67. Aparat za peskiranje KRUPP 2 Dizna , ventil . 

68. Aparat za peskiranje Austenal 1 

69. Aparat za peskiranje Simed 1 

70. Peć za žarenje ET 1 Elektronika , zamena izolacije , grejači 

. 71. Peć za žarenje KRUPP 1 

72. Peć za žarenje Zlatarna 1 

73. Peć za žarenje Elektron 1 

74. Aparat za želatinu Simed 1 Elektronika , motor , kalibracija . 

75. Indukovani livač Manfredi 1 Elektronika , sistem za indukciju . 

76. Aparat za punktovanje KRUPP 1 Elektronika , trafo . 

77. Vaukuum aparat za mešenje mase Zlatarna 1 Elektronika , motor . 

78. Aparat za sečenje štiftova KRUPP 1 Motor , ležajevi . 

79. Sušara za modele KRUPP 1 Izolacija , grejač . 

80. Aparat za elektrolizu KRUPP 1 Elektronika , dihtovanje vodenog 

sistema . 

81. Hiruški aparat Fiziodispenzer NSK Exluziva 1 Elektronika . 

82. Hiruški mikro motor NSK Exluziva 1 Rotor , ležajevi . 

83. Hiruški nasadnik NSK Exluziva 1 Ležajevi , ruža- stezač , osovina . 

84. Stomatološka mašina Fona 2 Garancija do 15.09.2011.APEXIM 

N.Sad 

85. Aparat zubni rentgen Planmeca Intra 1 Remont , kontrola zračenja . 

86. Razvijač filmova PERiomat 1 Prenos , grejač , dihtovanje . 

 

 
Датум и местп:    МП                         Пптпис пвлашћенпг лица                                 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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Ппнуђач у ппступку јавне набавке мпра дпказати: 

Редни 

Брпј 
Услпви: Дпкази: 

1. 

- да jе регистрпван кпд надлежнпг 

пргана, пднпснп уписан у 

пдгпварајући регистар 

  

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извпд из регистра Агенције за привредне 

регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг 

суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извпд из регистра Агенције за привредне 

регистре,  

Наппмена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

2. 

- да пн и оегпв закпнски заступник 

нису псуђивани за некп пд 

кривичних дела кап чланпви 

прганизпване криминалне групе, 

да нису псуђивани за кривична 

дела прптив привреде, кривична 

дела прптив живптне средине, 

кривичнп делп примаоа или 

даваоа мита, кривичнп делп 

преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: 

Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое пне пплицијске 

управе Министарства унутрашоих ппслпва где је пребивалиште 

лица, да није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична 

дела прптив привреде, кривична дела прптив заштите живптне 

средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп 

делп преваре 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Увереое првпстепенпг суда на чијем ппдручју 

је седиште дпмаћег правнпг лица, пднпснп седиште 

представништва или пгранка странпг правнпг лица, да није 

псуђиванп за некп пд кривичних дела кап члан прганизпване 

криминалне групе, да није псуђиванп за некп пд кривичних дела 

прптив привреде, кривична дела прптив заштите живптне 

средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп 

делп преваре. За ппбрпјана кривична дела првпстепени судпви, 
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чије је увереое пптребнп дпставити, су:  

- Пснпвни суд на чијем ппдручју је седиште правнпг лица, 
- Виши суд на чијем ппдручју је седиште правнпг лица, 
- Виши суд у Бепграду да није псуђиван за некп пд 

кривичних дела кап члан прганизпване криминалне 
групе“ 

 

Наппмена:  

 

 У случају да понуду подноси правно лице потребно 

је доставити овај доказ и за правно лице и за 

законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских 

заступника, ове доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

3. 

- да му није изречена мера забране 

пбављаоа делатнпсти, кпја је на 

снази у време пбјављиваоа ппзива 

за ппднпшеое ппнуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Пптврде привреднпг и прекршајнпг суда да му 

није изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, или пптврда 

Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није 

регистрпванп, да му је кап привреднпм друштву изречена мера 

забране пбављаоа делатнпсти 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Пптврда прекршајнпг суда да му није изречена 

мера забране пбављаоа делатнпсти или пптврда Агенције за 

привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп, да му 

је кап привреднпм субјекту изречена мера забране пбављаоа 

делатнпсти 

-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Пптврда прекршајнпг суда да му није изречена 

мера забране пбављаоа пдређених ппслпва 
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Наппмена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

 Потврде морају бити издате након објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки.  

4. 

- да је измирип дпспеле ппрезе, 

дппринпсе и друге јавне дажбине у 

складу са прпписима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на оенпј теритприји 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

 

1.Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде 

да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 

 

2. Увереое Управе јавних прихпда града, пднпснп ппштине да 

је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних 

прихпда  

 

Наппмена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 

уверење Агенције за приватизацију да се налази 

у поступку приватизације 

 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца 
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пре отварања понуда 

 

 

Дппунске наппмене: 

 

Испуоенпст услпва ппд тачкама 1, 2, 3, 4, из Обрасца за пцену испуоенпсти услпва у 

ппступку јавне набавке ппнуђач дпказује дпстављаоем изјаве кпја се налази у кпнкурснпј 

дпкументацијиљ1. 

 

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 

 Бланко соло меница за озбиљност понуде  

 Образац понуде  

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а  

 Образац трошкова припреме понуде 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за 

привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3) 

 

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 
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 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој 

понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог 

обрасца. 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

 Уколико понуђач подносе понуду, дужан је да за подизвођача у понуди достави све 

доказе о испуњености са подизвођачем услова наведених под редним бројем од 1. 

до 4. овог обрасца. 

 

ФОРМА ДОКАЗА 

 Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати 

у неовереним копијама. 
 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
 

ПРОМЕНЕ 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У пвпм пбрасцу ппнуђач мпже да искаже трпшкпве припреме ппнуде кпји се састпје пд трпшкпва израде 

узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпва 

прибављаоа средства пбезбеђеоа. 

 

  

Врста трпшкпва 

 

Изнпс трпшкпва 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

5.   

6.   

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца, наручилац је, схпднп члану 88. 

став 3. ЗЈН-а, дужан да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач 

тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди. 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне 

доказе. 

 

 

Датум                    Ппнуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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На пснпву члана 26. Закпна п јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу ппнуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу ППТВРЂУЈЕМ да сам 

ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или 

заинтереспваним лицима. 

 

 

          Датум              Ппнуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
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ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

На пснпву члана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу ппнуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

ИЗЈАВА 

Ппштпвап сам пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на 

раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине и 

гарантујем да сам ималац права интелектуалне свпјине. 

 

 

 

Местп и датум 

 

МП 

 

Пптпис пвлашћенпг лица 
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МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све 

стране и овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са 

елементима уговора и да их у потпуности прихвата. Додавање текста ван 

предвиђених места, од стране понуђача, није дозвољено. 

 

Услуге- Текуће ппправке и пдржаваое стпматплпшке  ппреме, 

пп спрпведенпм ппступку за јавну набавку мале вреднпсти бр.  26 /2013  

 

 

 

закључен између: 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 

   Београд – Земун, Ул. Рада Кончара 46, кога заступа директор 
   др Душан Јоксимовић (у даљем тексту: Наручилац), 
   матични број: 7041632, ПИБ: 20110203635 
                                    број рачуна: 840-6266661-05 

и 

 

Ппнуђача:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________  

 ( у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ)     

        

ПИБ   Извршипца: ___________________________________ 
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Члан 1. 

 
 Предмет пвпг Угпвпра је пружаое Услуге-  Ппправке и пдржаваоа стпматплпшке  

ппреме у перипду дп једне гпдине, а на пснпву усвпјене ппнуде Извршипца бр.  

_____________ пд  _____________ 2013. гпдине. 

 

 

Члан 2. 

 

             Извршилац ће услуге из члана 1. овог уговора обављати са описом послова 

наведеним у усвојеној Понуди, 
Спецификација услуга: 

Услуге текуће ппправке и пдржаваое стпматплпшке услуге на пснпву увида у 

ппрему са кпјпм распплаже Стпматплпшка служба.  

 

 Укупан изнпс на гпдишоем нивпу 

Без ПДВ-а  

Са ПДВ-пм  

слпвима:______________________________________________________________ 

Наппмена: 

  Ппправке и  пдржаваоа ппреме ппдразумева: 

  Пп пптреби преузимаое и исппруку ппправљене ппреме 

- Нпрма час -динара: _______ 

- Рпк за дплазак накпн пријаве квара: ____дана 

- Рпк за сервисираое:____ радна дана 

-Гарантни рпк за извршене услуге____________ 
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- Укпликп је пптребнп уградити резервни деп, Ппнуђач је дужан да пбавести п тпме 

Наручипца и дпстави важећи ценпвник за наведени резервни деп, и прибави оегпву 

сагласнпст за уградоу резервнпг дела у уређај кпји је предмет сервисираоа и пдржаваоа 

- Укпликп укупна цена резервних делпва прелази 50% тржишне вреднпсти уређаја, 

Ппнуђач је дужан да пбавести п тпме Наручипца и прибави оегпву сагласнпст за уградоу 

резервнпг дела у уређај кпји је предмет сервисираоа и пдржаваоа. 

Члан 3. 

 
 Цене рпбе утврђене су ппнудпм Извршипца бр. ________пд _______гпдине.  

Начин  плачаоа: у рпку дп 60 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 

Угпвпрене стране су сагласне да тпкпм реализације пвпг Угпвпра, врше усклађиваое 

угпвпрених цена, применпм средоег девизнпг курса Нарпдне банке. 

Усклађиваое цена вршиће се у случајевима кад се средои курс Нарпдне банке за ЕУРП 

прпмени за +/-5% у пднпсу на курс на дан птвараоа ппнуда, такп штп се на пснпву писанпг 

предлпга заинтереспване угпвпрене стране,закључује АНЕКС уз пвај угпвпр кпјим се 

утврђују нпве цене кпје ступају на снагу данпм пптписиваоа АНЕКСА-а и важе дп пкпнчаоа 

исппруке угпвпрене кпличине дпбара. 

 

Члан 4. 

 

 Извршилац се обавезује да, уколико Наручилац захтева, достави извештај у 

писаној форми уз фактуру за услуге пружене.  

 

 

Члан 5. 

 

 Извршилац је обавезан да све услуге извршава у складу са важећим 

законским прописима и правилима струке и на начин, који је дефинисан Понудом 

из  члана 1. овог Уговора. 

 

 

Члан 6. 

 

 Уговорне стране могу раскинути овај уговор споразумно у писаној форми 

или једнострано писменом изјавом од дана доставе изјаве, а у року од 30 дана.  

 

 У случају једностраног раскида Уговора од стране Извршиоца, исти се 

обавезује да у периоду отказног рока и даље врши пружање услуга које су предмет 

овог Уговора.  
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 У случају једностраног раскида Уговора од стране Наручиоца, исти се  

обавезује да Извршиоцу изврши плаћање на начин предвиђен у чл. 6. овог Уговора 

и за период отказног рока. 

 

Члан 7. 

 

 

 Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и 

реализацији Уговора, Наручилац и Извршилац ће првенствено решавати 

споразумно. 

 

 Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се 

решити пред надлежним Привредним судом. 

 

 

Члан 8. 

 

 

 Саставни део овог Уговора чини Понуда Извршиоца бр. __________ од 

__________2013. године. 

 

 

Члан 9. 

 

 Овај Уговор је закључен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

 
У Београду, _____________ године 

 

 

 

                                                                                                        

                     ИЗВРШИЛАЦ                      НАРУЧИЛАЦ 

 

_______________________                       __________________________ 

                         Директор                                       Др Душан Јоксимовић  
                                                                                                                         Директпр 

 

 


