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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке I Су-1 62/ 2014. од 04.03.2014. године, 

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке формирана Решењем I Су – 1 63/ 

2014 од 04.03.2014 . године припремила је:  

 
 

К О Н К У Р С Н У  

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У 

 
 

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: 

РЕДОВНО МЕСЕЧНО  OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА  ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА РЕПУБЛИЧКИХ ПРАВОСУДНИХ 

ОРГАНА –НЕМАЊИНА БРОЈ  9 

 

 

прилог 1.  – oпшти податци о набавци и предмету набавке 

прилог 2.  – врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и   

прилог 3.  – услови за учешће у поступку јавне набавке 

прилог 4.  – упутство понуђачима како да сачине понуду   

прилог 5.  – образац понуде   

прилог 6.  – модел уговора  

прилог 7.  – образац трошкова припреме понуде  

прилог 8.  –  образац изјаве о независној понуди  

прилог 9.  – образац изјаве о испуњењу услова из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступцима ЈН  мале 

вредности  

прилог 10. – образац изјаве подизвођача о испуњењу услова из члана 75. и 76.   ЗЈН      у 

поступцима ЈН мале вредности. 

Прилог 11. Изјава о обавезама понуђача на основу члана 75. Став 2. ЗЈН 

            

 

 

 Последњи дан за предају понуда: 20.03.2014. године до 13,00 часова  

 

Датум и време отварања понуда:  20.03.2014. године до 13,30 часова 

 

Критеријум за избор: најнижа понуђене цена. 
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ПРИЛОГ 1. 

1.  НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  

 
- Врховни касациони суд, 
- Београд, улица Немањина 9 

                              www.vk.sud.rs. 

 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА:  

 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке услуга мале вредности 

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

 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – редовно месечно одржавање и сервисирање  
11 лифтова у објекту Републичких правосудних органа   у Немањиној 9. 

 
 

4. НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА: 

  

- 

 

 

5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) :  

 
Лице за контакт: Љиљана Вујић, e mail   ljiljana.vujic@vk.sud.rs, 

 телeфон 011/360 4634. 
 

 

6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА  НАБАВКЕ  

 
Редовно месечно одржавање и сервисирање 11 лифтова у објекту Републичких правосудних 
органа   у Немањиној 9. 

 

Бр.: 2/2014 

ознака из ОРН: 50750000 – услуге одржавања лифтова 

 

7. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,   

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ   

 

 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

 

 

 

 

http://www.vk.sud.rs./
mailto:ljiljana.vujic@vk.sud.rs
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ПРИЛОГ 2. 

1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА 

 
 

Редни  

број  

ОПИС 

Произвођач лифта, 

врста управљања и 

тип машине 

ознака 

носивости и 

брзина 

 

 

Кол. 

 

тип 

врат

а 

 

број станица  

1.  Putnički lift L1, Mono 

space stand., KONE, MP, 

MX10/10  

PW10/10-19;  

Q-800kg; v-1,0 

m/s  

 

1 

“A” 11/11 

2.  Putnički lift L2, Mono 

space stand., KONE, MP, 

MX10/10  

PW10/10-19;  

Q-800kg; v-1,0 

m/s  

1 

“A” 11/11 

3.  Putnički lift L3, Mono 

space spec., KONE, MP, 

MX10/16  

PW13/16-19;  

Q-1000kg; v-1,6 

m/s  

1 

“A” 9/9 

4.  Putnički lift L4, Mono space 

spec., KONE, MP, MX10/16  

PW13/16-19;  

Q-1000kg; v-1,6 

m/s  
1 

“A” 9/9 

5.  Putnički lift L5, Mono 

space spec., KONE, MP, 

MX10/16  

PW13/16-19;  

Q-1000kg; v-1,6 

m/s  

1 
“A” 10/10 

6.  Putničko-teretni lift L6, 

Mono space spec., KONE, 

MP, MX20/10  

PW21/10-19;  

Q-1600kg; v-1,0 

m/s  

1 
“A” 10/10 

7.  Putnički lift L7a, Mono 

space stand., KONE, MP, 

MX05/10  

PW04/10-19;  

Q-320kg; v-1,0 

m/s  

1 
“A” 3/3 

8.  Maloteretni lift L7b, 

Service lift, BKG, MP, H8  

100.30/9FS;  

Q-100kg; v-0,3 

m/s  

1 
ručna 3/3 

9.  Maloteretni lift L8, Service 

lift, BKG, MP, H8  

300.30/11F;  

Q-300kg; v-0,3 

m/s  

1 
ručna 2/2 

10.  Putnički lift L9, Mono 

space stand., KONE, MP, 

MX05/10  

PW04/10-19;  

Q-320kg; v-1,0 

m/s  

1 
“A” 6/6 

11.  Platforma lift L10 za 

prevoz osoba sa 

invaliditetom, CIBES, MP, 

EL.  

A5000;  

Q-400kg; v-0,15 

m/s  
1 

“PA” 2/2 
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2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

 Квалитативни и квантитативни пријем уговорене услуге извршиће се приликом пријема 

исте, уз присуство представника обе уговорне стране. По извршеној услузи понуђач услуге и 

одговорни радник из објекта наручиоца услуга, у ком је услуга извршена, потписују записник и 

радни налог и по један примерак истих остаје на објекту. Евентуалне рекламације констатују се 

комисијским записником.  

 

 

3. РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА ДЕФИНИСАНА СУ ОВИМ ПРИЛОГОМ 

И ПРИЛОЗИМА 4. И 5. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

4. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: - 

 

 

ПРИЛОГ 3. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОБА И УПУСТВА КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 

2. Закона). 

 

• наручилац не тражи додатне услове за учешће у предметном поступку  

 

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. 
 

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.  
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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 Прилогу 9. Конкурсне 

документације), 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. 
 

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. 

 

Понуђач је обавезан да достави дозволу надлежног органа за обављање делатности, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописима. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити умножена у довољном 

броју примерака и 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 Прилогу 10. Конкурсне документације), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

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, 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. 

 

ПРИЛОГ  4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ СЕ САСТАВЉА ПОНУДА 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 

2. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПОНУДЕ И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда се попуњава на следећи начин: 

- прилог 1., 2., 3., 4. – сваку страну прилога потписује овлашћено лице понуђача или 

у случају заједничке понуде лице који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 5. – образац понуде „подаци о понуђачу“ попуњава понуђач који наступа 

самостално или са подизвођачем; „подаци о подизвођачу“ попуњава понуђач који 

наступа са подизвођачем или подизвођачима у ком случају умножава ову страницу 

конкурсне документације у довољном броју примерака; „подаци о понуђачу из групе 
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понуђача – заједничка понуда“ попуњава лице који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем за сваког понуђача из групе понуђача, тако што претходно умножи ову 

страницу конкурсне документације у довољном броју примерака. Саставни елемент 

заједничке понуде је споразум ближе дефинисан прилогом 4. тачком 9. конкурсне 

документације и чланом 81. Закона. Сваку страну прилога 5. потписује овлашћено лице 

понуђача или у случају заједничке понуде лице који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем, уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 5. – образац понуде „табеларни приказ“ попуњава се тако што се у свим 

празним пољима из табеле уносе вредности (јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без 

ПДВ-а, произвођач, укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом); „захтевани 

услови наручиоца“ попуњавају се на местима где је то предвиђено; сваку страну прилога 

потписује овлашћено лице понуђача или у случају заједничке понуде лице који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 6. – модел уговора попуњава се тако што се уносе подаци за понуђача и 

евентуално подизвођаче и чланове групе понуђача уз прецртавање одреднице која је 

непотребна. У осталом делу овај прилог се попуњава на свим местима где је то 

предвиђено сем тако где постоји одредница „не попуњавати“; сваку страну прилога 

потписује овлашћено лице понуђача или у случају заједничке понуде лице који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем на свим местима где је то предвиђено, 

уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 7. – образац трошкова приреме понуде попуњава се факултативно 

уношењем назива понуђача и седишта, појединачних ставки и износа у РСД за сваку 

ставку и укупног износа трошкова; прилог потписује овлашћено лице понуђача или у 

случају заједничке понуде лице који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 8. – образац изјаве о независној понуди попуњава се  уношењем назива 

понуђача и седишта; прилог потписује овлашћено лице понуђача или у случају 

заједничке понуде лице који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем на оба места 

на којима је то предвиђено, уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 9. – образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона, 

попуњава се уношењем назива понуђача; прилог потписује овлашћено лице понуђача или 

у случају заједничке понуде лице који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем на 

оба места на којима је то предвиђено, уписује датум и оверава печатом; 

- прилог 10. – образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона, 

попуњава се уношењем назива подизвођача; прилог потписује и оверава печатом 

овлашћено лице подизвођача на месту где је то предвиђено за подизвођача, а на дну 

странице изјаву потписује понуђач, уписује датум и оверава печатом; 

 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Није дозвољено подношење понуда са варијантама. 
 

4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

Понуда се доставља наручиоцу непосредно или путем поште, у затвореној коверти или 

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

утврдити да се први пут отвара. 

                Понуде  се  достављају  на адресу:  Врховни касациони суд, Београд, Немањина бр. 

9, писарница, са јасном назнаком понуда за јавну набавку услуга мале вредности-редовно 

месечно одржавање и сервисирање 11 лифтова, бр. 2/2014 са напоменом „ПОНУДА – НЕ 

ОТВАРАТИ“.   
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена и оверена печатом пријема у 

писарници Врховног касационог суда (на наведеној адреси) најкасније до 20.03.2014. 

године до 13,00 часова. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач може у року за подношење понуда да измени,допуни или опозове своју понуду 

и то непосредно или путем поште. 

„Опозив понуде за јавну набавку редовно месечно сервисирање лифтова, шифра 

поступка:  ЈН 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку редовно месечно сервисирање лифтова, 

шифра поступка: ЈН 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” - 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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 Прилогу 5. Конкурсне документације, понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

(Прилог 5. конкурсне документације) наведе 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. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде (Прилог 5. конкурсне документације)  наводи назив и 

основне податке о подизвођачу, 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 Прилогу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова, односно Образац изјаве из Прилога 10. Конкурсне документације. 

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. 
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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 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 понуђача из групе 

понуђача за извршење уговора.  

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

Прилогу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова, односно Образац изјаве из прилога 9. конкурсне документације. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЊИВОСТ ПОНУДЕ 

 

- начин плаћања: до 45 дана по извршеним услугама, пријему рачуна и извршеном 

квалитативном и квантитативном пријему; 

- фиксност цене: фиксна у динарима до испуњења уговора;  

- рок извршења услуге: једном месечно, у периоду од 12 месеци; 

- гаранција, гарантни рок: минимум 30 дана; 

- рок важења понуде: најмање 60 дана од дана отварања понуда; 

- трајање уговора: 12 месеци;  

- место извршења услуге: Београд, Немањина 9  према табели из прилога 2. конкурсне 

документације 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима и то: јединична цена, цена по ставкама за 

тражену количину, укупна цена без ПДВ-а, ПДВ и укупна цена са ПДВ-ом, с тим што 

ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

 
11. ВРСТА, САДРЖИНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач који добије посао, дужан је да у року од 10 (десет) дана од дана закључења 

уговора, достави сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у 

висини од 10% укупне вредности уговора  без ПДВ-а и са роком важности 30 дана 

дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница код Народне банке Србије. Меница 

мора битио оверена печатом и потписом од стране лица овлашћеног за заступање. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђа наводи у меничном овлашћењу. 

Начин подношења и обавеза евидентирања издатих меница у регистру код НБС утврђен 

је Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Сл. гласник РС број 56/11) која је ступила на снагу 1.2.2012.г. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

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

истека рока за подношење понуде, и то: 

- путем поште на адресу: Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9 
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- електронском поштом на адресу: ljiljana.vujic@vk.sud.rs или 

              - путем факса број 011/3604602.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда, у складу са чланом 93. ЗЈН наручилац може да захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача.  

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 исправку рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. 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. 

 
14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује неки од доказа наведених у 

члану 82. Закона.  

У скаладу са чланом 83. Закона наручилац ће понуду понуђача који је на списку 

негативних рефереци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке 

истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  

 
15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико у предметном поступку постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом (и ако су при томе две или више оваквих понуда оцењене као исправне, 

одговарајуће и прихватљиве) најповољнијом понудом сматраће се понуда понуђача са 

најдужим понуђеним гарантним роком, а ако и по овом основу постоји идентичност 

понуда критеријум за избор биће најдужи рок важења понуде. 

 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је у обавези да у својој понуди наведе да је поштовао обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, 

потписивањем изјаве из Прилога 9. конкурсне документације.  

 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Евентуални захтев за заштиту права може се поднети наручиоцу у току целог поступка 

и против сваке радње наручиоца у складу са чланом 149. Закона.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права доставља се непосредно или путем поште на адресу наручиоца: 

Врховни касациони суд , Београд, Немањина 9 са јасном назнаком предмета набавке и 

шифре поступка 

 

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун број 840-742221843-57, 

шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха: Републичка администативна такса, 

корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку назива и шифре поступка уплати таксу 

од 40.000,00 динара (члан 156. став 1. тачка 2. Закона) и доказ о извршеној уплати 

достави у прилогу захтева у складу са чланом 151. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор у предметном поступку биће закључен у року од осам дана од дана истека рока 

за подношење захтева за заштиту права.  

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.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

потпун назив фирме : 
 

 

седиште : 
 

 

 
овлашћено лице за потписивање уговора : 
 

 

особа за контакт : 
 

 

 
телефон : 

 

 
факс : 

 

 
текући рачун и назив банке : 

 

 
матични број : 

 

 
ПДВ број : 

 

 
ПИБ број : 

 

e-mail : 
 

 

*Образац попуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима. 

 



       ЈНМВ     број 2/2014 -Редовно месечно сервисирање лифтова 

 

                                                       Мп            потпис овлашћеног лица понуђача               12/25 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

*Заокружити начин подношења понуде 
 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
потпун назив фирме : 
 

 

 
седиште : 
 

 

 
особа за контакт : 
 

 

 
телефон : 
 

 

 
факс : 
 

 

 
текући рачун :  
 

 

 
матични број : 
 

 

 
ПДВ број : 
 

 

 
ПИБ број : 
 

 

 
e-mail : 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
*Образац попуњава понуђач који наступа са подизвођачем или подизвођачима у ком лучају 
умножава ову страницу конкурсне документације у довољном броју примерака 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

 
потпун назив фирме : 
 

 

 
седиште : 
 

 

 
овлашћено лице за потписивање уговора : 
 

 

 
особа за контакт : 
 

 

 
телефон : 
 

 

 
факс : 
 

 

 
текући рачун :  
 

 

 
матични број : 
 

 

 
ПДВ број : 
 

 

 
ПИБ број : 
 

 

 
e-mail : 
 

 

*Образац попуњава лице који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем за сваког 
понуђача из групе понуђача, тако што претходно умножи ову страницу конкурсне 
документације у довољном броју примерака. Саставни елемент заједничке понуде је 
споразум ближе дефинисан прилогом 4. тачком 9. конкурсне документације и чланом 81. 
Закона.  
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ПРИЛОГ 5. 
        

П  О  Н  У  Д  A   
бр._____  /14  од _________ 2014. године 

 
 
  V.      УКУПНО (1-11) БЕЗ ПДВ-а:                                              РСД 
  VI.     ИЗНОС ПДВ-а:                                                                    РСД 
  VII.   УКУПНО СА ПДВ-ом:                                                      РСД 

 

 

I II III IV V VI VII 

ред. 

број 
опис добра/ услуге 

Колич. 

ком 

Цена без ПДВ-

а, 

на месечном 

нивоу 

Цена без ПДВ-а, 

на годишњем 

нивоу 

(цена месечно х 12) 

(Колона IV х 12) 

Износ ПДВ-а, 

на годишњем 

нивоу, 

(рачунато за 

колону V) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом, 

на годишњем 

нивоу 

(V + VI) 

1. 

Putnički lift L1, Mono 

space stand., KONE, 

MP, MX10/10  

1  

   

2. 

Putnički lift L2, Mono 

space stand., KONE, 

MP, MX10/10  

1  

   

3. 

Putnički lift L3, Mono 

space spec., KONE, 

MP, MX10/16  

1  

   

4. 

Putnički lift L4, Mono 

space spec., KONE, 

MP, MX10/16  

1  

   

5. 

Putnički lift L5, Mono 

space spec., KONE, 

MP, MX10/16  

1  

   

6. 

Putničko-teretni lift L6, 

Mono space spec., 

KONE, MP, MX20/10  

1  

   

7. 

Putnički lift L7a, Mono 

space stand., KONE, 

MP, MX05/10  

1  

   

8. 

Maloteretni lift L7b, 

Service lift, BKG, MP, 

H8  

1  

   

9. 

Maloteretni lift L8, 

Service lift, BKG, MP, 

H8  

1  

   

10. 

Putnički lift L9, Mono 

space stand., KONE, 

MP, MX05/10  

1  

   

11. 

Platforma lift L10 za 

prevoz osoba sa 

invaliditetom, CIBES, 

MP, EL.  

1  

   

УКУПНО:  V. VI. VII. 
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Укупно понуђена цена обухвата: 

А) Месечне радне операције :  

- проверу исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада безбедносних уређаја 

кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, 

врата возног окна и забраве врата возног окна;  

- проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове везе с кабином и 

противтегом;  

- проверу вуче која се остварује силом трења;  

- проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с уземљењем;  

- проверу прикључака на громобранску инсталацију;  

- чишћење и подмазивање делова лифта;  

- проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба 

смера, као и при пристајању;  

- проверу нужних излаза;  

- провера исправности погонских и управљачких уређаја лифтова;  

- замена потрошног и ситног материјала;  

- вођење књиге одржавања лифтова;  

- поправку лифтова у уговореном периоду са роком одзива до 2 часа и  

- остале активности и радне операције по потреби. 

 

Б) Технички преглед и издавање стручног налаза овлашћеног органа о прегледу и испитивању 

лифтова  на основу важећег  Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о 

безбедности лифтова 

 

Понуђач ће услуге извршавати на следећи начин: 
 

- стручно и квалитетно обављање  радова са својом радном снагом и материјалом, у складу са 

вежећим прописима и стандардима; 

- да све податке о радовима који се тичу одржавања, евентуалног искључивања лифта из 

употребе, прегледима, кваровима, поправкама и замени делова уноси у „књигу одржавања 

лифта“; 

-  уколико при месечном сервису утврди неисправности које могу довести до опасног 

погонског стања, искључи лифт из употребе и о томе обавести наручиоца услуга, као и да 

наручиоцу предложи одговарајуће поправке, које је неопходно извести како би се лифт поново 

вратио у употребу; 

- да радове изводи према договору са наручиоцем услуга и да благовремено достави списак 

лица која ће изводити радове на одређеној локацији; 

   -  да по пријави квара у року од 2 сата изађе на објекат, изврши дефектажу и     

  сачини одговарајућу документацију ( радни налог о извршеној услузи ) 

  -  одглављивање особа из заглављених лифтова сваким даном  00-24 часа. 

 

Захтевани услови наручиоца: 

 

- начин плаћања: до 45 дана по извршеним услугама, пријему рачуна и извршеном 

квалитативном и квантитативном пријему; 

 

- фиксност цене: фиксна у динарима до испуњења уговора;  

 

- рок извршења услуге: једном месечно, у периоду од 12 месеци; 
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- гаранција, гарантни рок: __________ дана (минимални гарантни рок не може бити краћи од  30 

дана од дана извршеног редовног одржавања лифтова); 

 

- рок важења понуде: ___________ дана (минимални рок важења понуде не може бити краћи од 

60 дана од дана отварања понуда); 

 

- трајање уговора: 12 месеци;  

 

- место извршења услуге: Београд, Немањина 9 према табели из прилога 2. конкурсне 

документације; 

 

- __________ % набавке понуђач ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће се 

извршити преко подизвођача је _________________________________ 

__________________________________________________________ (попуњава се у случају 

наступања са подизвођачем). 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 6. 
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                                               МОДЕЛ УГОВОРА 
 
закључен у Београду, дана  ____________. године,  
 
уговорне стране: 
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Београд, Немањина 9 ,  ПИБ 106399801, матични број 
17772783, које заступа:  Драгомир Милојевић ,председник суда ( у даљем тексту  Наручилац) 
 
и 
_________________________                              рачун : _______________________ 
адреса: ___________________                             матични број: _________________ 
кога заступа : ________________, директор       порески број (ПИБ): ____________ 
(у даљем тексту: Давалац услуга)                           ПДВ број: ____________________ 
 
и 
_________________________                              рачун : _______________________ 
адреса: ___________________                             матични број: _________________ 
кога заступа : ________________, директор       порески број (ПИБ): ____________ 
(понуђач из групе понуђача или подизвођач     ПДВ број: ____________________ 
- непотребно прецртати) 
 
и 
_________________________                              рачун : _______________________ 
адреса: ___________________                             матични број: _________________ 
кога заступа : ________________, директор       порески број (ПИБ): ____________ 
(понуђач из групе понуђача или подизвођач     ПДВ број: ____________________ 
- непотребно прецртати) 
 
и 
_________________________                              рачун : _______________________ 
адреса: ___________________                             матични број: _________________ 
кога заступа : ________________, директор       порески број (ПИБ): ____________ 
(понуђач из групе понуђача или подизвођач      ПДВ број: ____________________ 
- непотребно прецртати) 
 
Предмет уговора:   јавна набавка мале вредности услуга -  редовно месечно одржавање и сервисирање 11 лифтова у 
објекту Републичких правосудних органа ,Немањина 9, Београд 
 
Ознака поступка:   2/2014 
 
Усвојена понуда:    број _______/2014. од _______.2014.г.  је саставни део Уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЛАН 1. 
(предмет уговора) 
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              Давалац услуге се обавезује да за потребе  Наручиоца ,изврши, а Наручилац плати 

услугу редовног месечног сервисирања лифтова у свему према понуди  ______ број ______/14 

од _______.2014.г.  датој у поступку јавне набавке мале вредности услуге: редовно месечно 

одржавање и сервисирање лифтова која чини саставни део овог уговора. 

     

             Уговорна обавеза Даваоца услуге подразумева :  
 

- да све планиране радове изведе у складу са важећим Правилником о безбедности лифтова 

(«Службени гласник РС « број 101 /2010 и осталим правним актима који се односе на предмет 

набавке; 

 

- да стручно и квалитетно обавља радове са својом радном снагом и материјалом, у складу са 

вежећим прописима и стандардима; 

 

- да све податке о радовима који се тичу одржавања, евентуалног искључивања лифта из 

употребе, прегледима, кваровима, поправкама и замени делова уноси у „књигу одржавања 

лифта“; 

 

-  уколико при месечном сервису утврди неисправности које могу довести до опасног 

погонског стања, искључи лифт из употребе и о томе обавести наручиоца услуга, као и да 

наручиоцу предложи одговарајуће поправке, које је неопходно извести како би се лифт поново 

вратио у употребу; 

 

- да радове изводи према договору са наручиоцем услуга и да благовремено достави списак 

лица која ће изводити радове на одређеној локацији; 

 

   -  да по пријави квара у року од 2 часа изађе на објекат, изврши дефектажу и     

   обавести наручиоца о врсти квара, цени и радовима потребним за отклањање квара. 

 

ЧЛАН 2. 
(вредност понуде) 

 
Вредност услугe из члана 1. овог Уговора без ПДВ-а утврђује се на износ oд 

_______________ динара (словима: _____________________________________________ динара). 

Обрачунати ПДВ (___%) на износ из става 1. овог члана износи ____________________ 
динара (словима: _____________________________________________ динара). 

Укупно уговорена  вредност усуге са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од 

______________________ динара (словима: _________________________________ динара. 

Уговорена вредност услуге из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће 
трошкове, франко објекат Републичких  правосудних органа , Немањина 9.  

 
Цена је фиксна  у динарима до окончања уговора.  
 
 
 
 
 

ЧЛАН 3. 
(начин плаћања) 
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Наручилац исплаћује Даваоцу услуге  фактурисани износ у року до 45 дана  од  извршења услуге, 
пријему рачуна и извршеног квалитативном и квантитативног пријема, уплатом на рачун број: 
______________________ код ___________________________ банке. 
   Давалац услуге се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Врховном 
касационом суду.     
 

ЧЛАН 4. 
(рок и место извршења услуге, трајање уговора) 

 
           Давалац услуге се обавезује да уговорену услугу врши једном месечно, у периоду од 12 
месеци.  
 

Рок извршења услуге представља битан елемент уговора. 
 
           Место извршења услуге: Београд, Немањина 9 , у складу са спецификацијом која чини 
саставни део овог уговора. 
 

ЧЛАН 5. 
(пенали за доцњу) 

 
            Наручилац има право на наплату пенала у висини 0,2% (два промила) од  вредности  услуге 
за које је Давалац услуге у доцњи, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 4. Уговора, с тим 
да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 5% уговорене вредности Уговора. 
 

ЧЛАН 6. 
(уговорна казна) 

 
           Давалац услуге се обавезује да Наручиоцу , у року од десет дана од дана закључења уговора, 
достави сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС и 
менично овлашћење као гаранцију доброг извршења посла, са роком доспећа 30 дана дужим од 
рока извршења услуге као средство обезбеђења уговорне казне за случај неиспуњења.  
 
       У случају неиспуњења уговора или започињања извршења уз прекорачење рока извршења 
обавезе; уколико Давалац услуге не достави меницу приликом закључења уговора или када је износ 
обрачунатих пенала  достигао износ од  5% уговорене вредности уговора, Наручилац  има право на 
раскид уговора уз наплату уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене обавезе. 
 

ЧЛАН 7. 
(квалитативни и квантитативни пријем) 

 
           Квалитативни и квантитативни пријем уговорене услуге извршиће се приликом пријема исте, 
уз присуство представника обе уговорне стране. 
           
           По извршеној услузи Давалац услуге и одговорни радник из објекта наручиоца услуга у ком је 
услуга извршена потписују записник и радни налог и по један примерак истих остаје на објекту, 
који су саставни део рачуноводствене документације за извршену услуге..    
 
           Евентуалне рекламације констатоваће се комисијским записником. 

ЧЛАН 8. 
(контрола квалитета) 
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            Давалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге из члана 1. овог 
уговора и обавезује се да ће извршена услуга у свему одговарати захтевима за квалитет који је 
тражен.  
    

ЧЛАН 9. 
(гаранција и скривене мане) 

 
            Давалац услуге  даје  гаранцију на извршену услугу у року од ______ дана од извршења исте. 
 
            За скривене мане Наручилац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 
                                                        

ЧЛАН 10. 
(опште одредбе) 

 
           За све случајеве који Уговором нису предвиђени, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
        
          Евентуалне спорове који проистекну из Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а 
у случају да се споразум не постигне, уговара се надлежност  суда у Београд 
 
           Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере од стране обе уговорне стране. 
 

ЧЛАН 11. 
(завршна одредба) 

 
           Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну 
стрну 
 
 

 
 НАРУЧИЛАЦ                                                               ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ 
Драгомир Милојевић                                                    --------------------------- 
Председник врховног касационог суда  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 7. 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ: _____________________________________________________ 
 
 

ТРОШКОВНИК  
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

  
   Структура трошкова припремања понуде:  
 

р.бр. Опис трошкова Износ у РСД 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Укупан износ трошкова припремања понуде износи: _________________ РСД. 

 
- Понуђач има дискреционо право да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде; 
 
- трошкове приремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

накнаду ових трошкова од наручиоца; 
 
- ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са теничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова. 
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 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  
  
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ: _____________________________________________________ 
 
даје: 
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Којом потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга редовног месечног одржавања и сервисирања 11 лифтова,  бр 
2/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
 
 
 
 
 

* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити умножена у довољном броју 
примерака и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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ПРИЛОГ 9. 
 

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 услуга редовног месечног одржавања и сервисирања 11 лифтова,  бр 
2/2014, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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ПРИЛОГ 10. 
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 набавке услугеа редовног месечног одржавања исервисирања 11 лифтова, 
бр.2/2014, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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ПРИЛОГ 11. 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

 

                На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ (навести назив и адресу 

понуђача)  даје: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

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. 

 

 

 

              Датум                                   Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________        ____________________________ 

 

 


