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Наручилац 

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ 

 

 

11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

  
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - (откуп музејских предмета) 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење  

број 28/3/2017 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда:  

 
09. 12. 2017. године до 15,00 часова 

Јавно отварање:  

 
09. 12. 2017. године у 15,15 часова 

 

 

 

 

 

 
Новембар, 2017. године 
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На основу: чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12,14/15и 68/15, у даљем тексту: Закон); чл. 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15) ; Мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-378/17 од 

28.11.2017. године о основаности примене преговарачког поступка; Одлуке о покретању 

поступка јавне навбавке добара у преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, деловодни број: 28/3-4/2017 од 29.11.2017. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку добара, деловодни број: 28/3-5/2017 од 29.11.2017. године,  

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку добара (откуп музејских предмета) у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда - број  28/3/2017 

  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, колицина и опис 

добара 
5 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
8 

IV Kритеријуми за доделу уговора 9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 15 

VII Образац струкутуре понуђене цене са упутством за попуњавање 19 

VIII Образац трошкова припреме понуде 22 

IX Образац изјаве о независној понуди 23 

X Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона 24 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона 25 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке добара број 28/3/2017 су добра (музејски предмети). 

 

2. Партије-  

 
Партија 1: 

1. Медицински прибор, који се састоји од дрвене кутије у којој се налази 87 диоптријских 

стакала, 2 оквира за стакла, једна лампица за преглед очију, офталмолоскоп и још два 

предмета. Овај прибор датира из периода прве две деценије 20-ог века,   

 

2. Женска лекарска торба која датира из периода око Првог светског рата,  

3. Микроскоп марке E.Leitz Wetzlar. Серијски број понуђеног микроскопа је 65117, и на 

основу тог броја знамо и датум производње микроскопа, а то је 1902.година. 

4. Група предмета који су били у употреби за време Првог светског рата: 

Уљана лампа, у комплету, 

Уљана лампа, без стакленог дела, 

Двоглед, крај 19. и почетак 20.века, 

Апарат за мерење притиска 

Распршивач за ДДТ, 

Метална посуда за стерилизацију са гориоником, 

Метална посуда за инструменте, 

Стетоскоп, 

Кутија са завојем за прву помоћ, 

Шприц стаклени, 

Хируршки инструмент, клешта, 

Хируршки инструмент, полуга,   

 

5. Група предмета из Првог светског рата: 

         Jедан комплет који садржи дрвену кутију са 12 стаклених бочица,  

         Kутија са комплетом тегића за апотекарску вагу,  

         Kомплет од 3 керамичке посуде са поклопцем,  

         Kерамички аван са тучком (мањи),   

         Kомплет од 4 дрвене кутије са поклопцем,   

         16 стаклених бочица са поклопцем, различитих димензија,   

         Једна стаклена бочица са пипетом,   

         Инструменти за ОРЛ ординацију, у кутији, садржи 9  предмета,  

         Једна метална кутија за газу,   

         Једна метална кутија за стерилисане игле, са 6 игли,   

         Једна посуда за стерилизацију,   

         Једна стаклена ињекција са прибором,  

 

6. Лекарска торба са 46 хируршких инструмената и прибора,  

 

7. Хируршки инструменти: 

Тестера за ампутацију, са почетка 20.века, 

Тестера за ампутацију, са почетка 20.века  

Клешта за кастрацију стоке, 

Кутију са хируршким инструментима, 16 инструмената, са почетка 20. Века 
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Хируршки инструмент – кирета, са почетка 20. века, 

Хируршки инструмент – кирета,  са почетка 20.века, 

 

8. Збирка од 57 комада коптских култних предмета. Од тога броја седам је већих ручних 

крстова у распону висине од 18 до 31 сантиметра. Сви су од месинга и богато су 

орнаментисани декорацијом изведеном ажурирањем и гравирањем. Тринаест је крстова 

привесака изведених техником ливења, ажурирања и гравирања. Висина им је у распону 

од 2,5 цм до 8,5 цм. Скупина од једанаест крстова од сребра изузетно богато је декорисана 

орнаментима изведеним техником филиграма и гранулирања. Димензије су им од 4,4 до 

10 цм. Истом техником је изведена и седам привесака од којих је четири у облику розете, 

а три с окаченим звончићима за доњу ивицу. Димензије су им од 6 до 8 цм. Последња 

целина је састављена од деветнаест кашичица за причест које су израђене од разног 

метала – сребра бронзе, легуре. Већина је ливена док их је четири са дршкама у облику 

трапеза украшено и филиграмом, а једна која има дршку о облику ваљка (торе) и 

гранулама. Од осталих шест има дршке у облику крста, пет у облику троугла, два у 

облику латице и једна у облику рабоша. Димензију су им од 5,8 до 8,2 цм.  

9. Метална плакета кружног облика причвршћена је на правоугаону дрвену подлогу. 

Пречник плакете је 25 цм, а димезије дрвене плоче 32,5x36 цм. У средини плакете су у 

левим профилима бисте у рељефу председника Југославије Ј.Б. Тита, краља Грчке Павла 

и председника Турске Џелала Бајара. Уз горњу ивицу тече натпис: BALKANSKI SAVEZ, 

а уз доњу: BLED 9. AVGUST 1954. 

10. Захвалница Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије, на име Марковић И. Драгише 

из 1939. године.  

11. Штампана олепграфија на хартији: Приказ битке на Церу из првог светског рата.Аутор 

ликовног решења је Ђорђе Чарапић, сигнирано доле десно, штампа Најбертова 

штампарија у Прагу.  

12. Диплома Омладинског певачког друштва Братство, литографија 41x50 цм. Изунад 

овалног поља у који је уписан текст са податком да је диплома 10. 07. 1922. додељена 

Спири Костићу трговцу из Лесковца је грб Краљевине СХС које овенчавају две 

Викторије.   

Партија 2: 

1. Телеграм који је послао командни ђенерал Павле Јуришић Штурм, 1.8.1914. год., 

2. Капетан Раде Д. Патрић, 31.7.1914.год.,  

3. Телеграм који је послао пуковник Петар Пешић, 31.7.1914. год., 

4. Наређење на фронту које је издао командни ђенерал Павле Јуришић Штурм, 2.8.1914. 

год.,  

5. Депеша са фронта коју је послао командир Другог коњичког ескадрона капетан прве 

класе Н. Љ. Ристић, 2.8.1914. год., 

6. Депеша са фронта коју је послао командир Другог коњичког ескадрона капетан прве 

класе Н. Љ. Ристић, 2.8.1914. год., 

7. Депеша са фронта коју је послао потпоручник Младен Стаматовић, 3.8.1914. год., 

8. Депеша са фронта коју је послао пуковник Васковић, 2.8.1914. год., 

9. Депеша са фронта коју је послао пуковник Васковић, 3.8.1914. год., 

 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

У поступку јавне набавке добара - откуп музејских предмета бр. 28/1/2017, ,  понуђачи треба 

да испоруче предмете са следећим карактеристикама : 

 
Партија 1: 

 

1. Медицински прибор, који се састоји од дрвене кутије у којој се налази 87 диоптријских 

стакала, 2 оквира за стакла, једна лампица за преглед очију, офталмолоскоп и још два 

предмета. Овај прибор датира из периода прве две деценије 20-ог века,   

 

2. Женска лекарска торба која датира из периода око Првог светског рата,  

3. Микроскоп марке E.Leitz Wetzlar. Серијски број понуђеног микроскопа је 65117, и на 

основу тог броја знамо и датум производње микроскопа, а то је 1902.година. 

4. Група предмета који су били у употреби за време Првог светског рата: 

Уљана лампа, у комплету, 

Уљана лампа, без стакленог дела, 

Двоглед, крај 19. и почетак 20.века, 

Апарат за мерење притиска 

Распршивач за ДДТ, 

Метална посуда за стерилизацију са гориоником, 

Метална посуда за инструменте, 

Стетоскоп, 

Кутија са завојем за прву помоћ, 

Шприц стаклени, 

Хируршки инструмент, клешта, 

Хируршки инструмент, полуга,   

 

5. Група предмета из Првог светског рата: 

         Jедан комплет који садржи дрвену кутију са 12 стаклених бочица,  

         Kутија са комплетом тегића за апотекарску вагу,  

         Kомплет од 3 керамичке посуде са поклопцем,  

         Kерамички аван са тучком (мањи),   

         Kомплет од 4 дрвене кутије са поклопцем,   

         16 стаклених бочица са поклопцем, различитих димензија,   

         Једна стаклена бочица са пипетом,   

         Инструменти за ОРЛ ординацију, у кутији, садржи 9  предмета,  

         Једна метална кутија за газу,   

         Једна метална кутија за стерилисане игле, са 6 игли,   

         Једна посуда за стерилизацију,   

         Једна стаклена ињекција са прибором,  

 

6. Лекарска торба са 46 хируршких инструмената и прибора,  

 

7. Хируршки инструменти: 

Тестера за ампутацију, са почетка 20.века, 

Тестера за ампутацију, са почетка 20.века  

Клешта за кастрацију стоке, 

Кутију са хируршким инструментима, 16 инструмената, са почетка 20. Века 
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Хируршки инструмент – кирета, са почетка 20. века, 

Хируршки инструмент – кирета,  са почетка 20.века, 

 

8. Збирка од 57 комада коптских култних предмета. Од тога броја седам је већих ручних 

крстова у распону висине од 18 до 31 сантиметра. Сви су од месинга и богато су 

орнаментисани декорацијом изведеном ажурирањем и гравирањем. Тринаест је крстова 

привесака изведених техником ливења, ажурирања и гравирања. Висина им је у распону од 

2,5 цм до 8,5 цм. Скупина од једанаест крстова од сребра изузетно богато је декорисана 

орнаментима изведеним техником филиграма и гранулирања. Димензије су им од 4,4 до 10 

цм. Истом техником је изведена и седам привесака од којих је четири у облику розете, а 

три с окаченим звончићима за доњу ивицу. Димензије су им од 6 до 8 цм. Последња целина 

је састављена од деветнаест кашичица за причест које су израђене од разног метала – 

сребра бронзе, легуре. Већина је ливена док их је четири са дршкама у облику трапеза 

украшено и филиграмом, а једна која има дршку о облику ваљка (торе) и гранулама. Од 

осталих шест има дршке у облику крста, пет у облику троугла, два у облику латице и једна 

у облику рабоша. Димензију су им од 5,8 до 8,2 цм.  

9. Метална плакета кружног облика причвршћена је на правоугаону дрвену подлогу. Пречник 

плакете је 25 цм, а димезије дрвене плоче 32,5x36 цм. У средини плакете су у левим 

профилима бисте у рељефу председника Југославије Ј.Б. Тита, краља Грчке Павла и 

председника Турске Џелала Бајара. Уз горњу ивицу тече натпис: BALKANSKI SAVEZ, а уз 

доњу: BLED 9. AVGUST 1954. 

10. Захвалница Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије, на име Марковић И. Драгише 

из 1939. године.  

11. Штампана олепграфија на хартији: Приказ битке на Церу из првог светског рата.Аутор 

ликовног решења је Ђорђе Чарапић, сигнирано доле десно, штампа Најбертова штампарија 

у Прагу.  

12. Диплома Омладинског певачког друштва Братство, литографија 41x50 цм. Изунад овалног 

поља у који је уписан текст са податком да је диплома 10. 07. 1922. додељена Спири 

Костићу трговцу из Лесковца је грб Краљевине СХС које овенчавају две Викторије.   

 

Партија 2: 

 

1. Телеграм који је послао командни ђенерал Павле Јуришић Штурм, 1.8.1914. год., 

2. Капетан Раде Д. Патрић, 31.7.1914.год.,  

3. Телеграм који је послао пуковник Петар Пешић, 31.7.1914. год., 

4. Наређење на фронту које је издао командни ђенерал Павле Јуришић Штурм, 2.8.1914. 

год.,  

5. Депеша са фронта коју је послао командир Другог коњичког ескадрона капетан прве 

класе Н. Љ. Ристић, 2.8.1914. год., 

6. Депеша са фронта коју је послао командир Другог коњичког ескадрона капетан прве 

класе Н. Љ. Ристић, 2.8.1914. год., 

7. Депеша са фронта коју је послао потпоручник Младен Стаматовић, 3.8.1914. год., 

8. Депеша са фронта коју је послао пуковник Васковић, 2.8.1914. год., 

9. Депеша са фронта коју је послао пуковник Васковић, 3.8.1914. год., 
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Ознака из општег речника набавки:  92520000 – Музејске услуге и услуге очувања историјских 

места и грађевина 

 

Захтев у погледу рока и места испоруке: 

 

- Испорука добара је  у тренутку закључења Уговора. 

 

- Место испоруке је на адреси наручиоца , Трг Николе Пашића 11, Београд. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 

 

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) брисана  
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); 

 

1.2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.3. Додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке нема.(чл. 76. Закона). 

 

 

2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

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

чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац је дат у поглављу X), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке, из чл. 75. дефинисане овом конкурсном документацијом. 

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

Лице уписано у Регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона. 

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не 

може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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lV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Оцењивање понуда ће се  извршити применом критеријума -најнижа понуђена цена. 

 

Предмет преговарања  је понуђена цена. 

 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са свим 

понуђачима или овлашћеним представницима понуђача, који су поднели понуду.  

Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 

преговарања не дају своју коначну цену. У поступку преговарања не може се понудити виша 

цена од цене исказане у достављеној понуди. 
 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за 

преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку, његовом 

коначном ценом сматраће се она цена која је наведена у достављеној понуди. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) 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.  

 

Понуду доставити на следећу адресу: 

 Историјски музеј Србије, 11000 Београд,Трг Николе Пашића 11 
са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку добара   бр. 28/3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте навести назив, адресу, телефон понуђача.  

 

Рок за подношење понуда је 8 дана, од дана истовременог слања позива за подношење 

понуда и објављивања обавештења о покретању поступка и конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Историјског музеја Србије, односно до 

09.12.2017. године до 15:00 часова. 

 

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца, у року одређеном за 

подношење понуда. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

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

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

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

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

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде  

 Образац струкутуре понуђене цене 

 Образац трошкова припреме понуде  

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве  о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

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

 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце дате у конкурсној 

документацији. Обрасци морају бити читко попуњени по свим ставкама, потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом.  

Пожељно је да сви обрасци и документи поднети у понуди буду сложени по напред наведеном 

редоследу и међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или 

одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете.  
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 Наручилац ће одбити понуду ако има битне недостатке, у складу са чл.106. Закона.  

 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Историјског музеја Србије, Трг 

Николе Пашића 11, истог дана по истеку рока за подношење понуда,  односно до 

09.12.2017. године у  15:15 часова. 

 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка 

јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда (на 

меморандуму понуђача, заведено, потписано и оверено печатом). 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна набавка је обликована у 2 партије.                                                                                 

Сваки понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, и  дужан је да у понуди 

наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије.                 

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде доставити на следећу адресу: 

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11  

са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара бр. 28/3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара бр. 28/3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара бр. 28/3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара  бр. 28/3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и телефон и понуђача. По истеку 

рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

Захтеви у погледу рока и начина плаћања 

- Рок плаћања: 45 дана по преносу средстава од стране Министарства културе и 

информисања 

- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача 
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 Захтев у погледу рока важења понуде 

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

 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, баз пореза и доприноса.  

У цену морају бити урачунати и трошкови испоруке и сви други трошкови које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке.                                                                                                

Цена је фиксна и не може се мењати.                                                                                               

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 

Закона. 

 

8. 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,при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилностзи у конкурсној документацији , најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуда. 

Захтев се доставља на адресу наручиоца 

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

 са напоменом  

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, јавне 

набавке добара  бр. 28/3/2017 ”.  

 

Наручилац ће  у року од 3 дана, од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страниц 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона. 

Ако наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

 

9. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

 

После отварања понуда, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће 

му помоћи при прегледу и вредновању понуда а може да врши и контролу (увид) код понуђача. 

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде, који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда, која 
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je неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

10.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује неки од доказа о негативној референци 

понуђача, из чл. 82. ст. 3. Закона. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82. ст. 3. тач. 1) Закона (правоснажна 

судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа), који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврс 

 

11. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве понуђача, 

дат је у поглављу XI). 

  

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

 

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

складу са чл.148 Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно,препорученом пошиљком на адресу 

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе  Пашића 11,  
Електронском поштом на  e-mail bojanaristicpremovic@gmail.com. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници , најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

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

понуда.  

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

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана  

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

mailto:bojanaristicpremovic@gmail.com
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да изврши уплату републичке административне таксе из члана 

156. Закона, која мора да садржи све што је прописано Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, а које се може пронаћи на сајту 

www.kjn.gov.rs                                                                                                                                           

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 164. Закона. 

 

13.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац закључује 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. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако 

је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр _______ од ___________ године, за јавну набавку добара  број  28/3/2017,  

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
 

АДРЕСА 
 

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЈМБГ  

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ДР. ДОК.  

ТЕЛЕФОН  

Е-MAIL  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ОСИГУРАНИК: 

а) запослен  

б) пензионер 

в) незапослен 

г) са утврђеном статусом лица које 

самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе  

(уписати: а), б), в) или г)) 

 

БРОЈ РАЧУНА 
 

НАЗИВ БАНКЕ 
 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 1 

 
1. Медицински прибор, који се састоји од дрвене кутије у којој се налази 87 диоптријских 

стакала, 2 оквира за стакла, једна лампица за преглед очију, офталмолоскоп и још два 

предмета. Овај прибор датира из периода прве две деценије 20-ог века,   

 

2. Женска лекарска торба која датира из периода око Првог светског рата,  

3. Микроскоп марке E.Leitz Wetzlar. Серијски број понуђеног микроскопа је 65117, и на 

основу тог броја знамо и датум производње микроскопа, а то је 1902.година. 

4. Група предмета који су били у употреби за време Првог светског рата: 

Уљана лампа, у комплету, 

Уљана лампа, без стакленог дела, 

Двоглед, крај 19. и почетак 20.века, 

Апарат за мерење притиска 

Распршивач за ДДТ, 

Метална посуда за стерилизацију са гориоником, 

Метална посуда за инструменте, 

Стетоскоп, 

Кутија са завојем за прву помоћ, 

Шприц стаклени, 

Хируршки инструмент, клешта, 

Хируршки инструмент, полуга,   

 

5. Група предмета из Првог светског рата: 

         Jедан комплет који садржи дрвену кутију са 12 стаклених бочица,  

         Kутија са комплетом тегића за апотекарску вагу,  

         Kомплет од 3 керамичке посуде са поклопцем,  

         Kерамички аван са тучком (мањи),   

         Kомплет од 4 дрвене кутије са поклопцем,   

         16 стаклених бочица са поклопцем, различитих димензија,   

         Једна стаклена бочица са пипетом,   

         Инструменти за ОРЛ ординацију, у кутији, садржи 9  предмета,  

         Једна метална кутија за газу,   

         Једна метална кутија за стерилисане игле, са 6 игли,   

         Једна посуда за стерилизацију,   

         Једна стаклена ињекција са прибором,  

 

6. Лекарска торба са 46 хируршких инструмената и прибора,  

 

7. Хируршки инструменти: 

Тестера за ампутацију, са почетка 20.века, 

Тестера за ампутацију, са почетка 20.века  

Клешта за кастрацију стоке, 

Кутију са хируршким инструментима, 16 инструмената, са почетка 20. Века 

Хируршки инструмент – кирета, са почетка 20. века, 

Хируршки инструмент – кирета,  са почетка 20.века, 

 

8. Збирка од 57 комада коптских култних предмета. Од тога броја седам је већих ручних 

крстова у распону висине од 18 до 31 сантиметра. Сви су од месинга и богато су 

орнаментисани декорацијом изведеном ажурирањем и гравирањем. Тринаест је крстова 

привесака изведених техником ливења, ажурирања и гравирања. Висина им је у распону 

од 2,5 цм до 8,5 цм. Скупина од једанаест крстова од сребра изузетно богато је декорисана 
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орнаментима изведеним техником филиграма и гранулирања. Димензије су им од 4,4 до 

10 цм. Истом техником је изведена и седам привесака од којих је четири у облику розете, 

а три с окаченим звончићима за доњу ивицу. Димензије су им од 6 до 8 цм. Последња 

целина је састављена од деветнаест кашичица за причест које су израђене од разног 

метала – сребра бронзе, легуре. Већина је ливена док их је четири са дршкама у облику 

трапеза украшено и филиграмом, а једна која има дршку о облику ваљка (торе) и 

гранулама. Од осталих шест има дршке у облику крста, пет у облику троугла, два у 

облику латице и једна у облику рабоша. Димензију су им од 5,8 до 8,2 цм.  

9. Метална плакета кружног облика причвршћена је на правоугаону дрвену подлогу. 

Пречник плакете је 25 цм, а димезије дрвене плоче 32,5x36 цм. У средини плакете су у 

левим профилима бисте у рељефу председника Југославије Ј.Б. Тита, краља Грчке Павла 

и председника Турске Џелала Бајара. Уз горњу ивицу тече натпис: BALKANSKI SAVEZ, 

а уз доњу: BLED 9. AVGUST 1954. 

10. Захвалница Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије, на име Марковић И. Драгише 

из 1939. године.  

11. Штампана олепграфија на хартији: Приказ битке на Церу из првог светског рата.Аутор 

ликовног решења је Ђорђе Чарапић, сигнирано доле десно, штампа Најбертова 

штампарија у Прагу.  

12. Диплома Омладинског певачког друштва Братство, литографија 41x50 цм. Изунад 

овалног поља у који је уписан текст са податком да је диплома 10. 07. 1922. додељена 

Спири Костићу трговцу из Лесковца је грб Краљевине СХС које овенчавају две 

Викторије.   

 

 

 

Укупна цена  

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

  
Напомена:  
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у обрасцу понуде наведени. 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку добара  број 28/3/2017 18/25 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 2 

 
1. Телеграм који је послао командни ђенерал Павле Јуришић Штурм, 1.8.1914. год., 

2. Капетан Раде Д. Патрић, 31.7.1914.год.,  

3. Телеграм који је послао пуковник Петар Пешић, 31.7.1914. год., 

4. Наређење на фронту које је издао командни ђенерал Павле Јуришић Штурм, 2.8.1914. 

год.,  

5. Депеша са фронта коју је послао командир Другог коњичког ескадрона капетан прве 

класе Н. Љ. Ристић, 2.8.1914. год., 

6. Депеша са фронта коју је послао командир Другог коњичког ескадрона капетан прве 

класе Н. Љ. Ристић, 2.8.1914. год., 

7. Депеша са фронта коју је послао потпоручник Младен Стаматовић, 3.8.1914. год., 

8. Депеша са фронта коју је послао пуковник Васковић, 2.8.1914. год., 

9. Депеша са фронта коју је послао пуковник Васковић, 3.8.1914. год., 
 

 

 

Укупна цена  

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

  

 

 
Напомена:  
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у обрасцу понуде наведени. 
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 VII   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 1 

 

Предмет ЈН Кол

ичи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Предмет бр.1      

Предмет бр.2      

Предмет бр.3      

Предмет бр.4      

Уљана лампа, у комплету      

Уљана лампа, без стакла      

Двоглед      

Апарат за мер. притиска      

Распршивач за ДДТ      

Метална посуда за стерил.      

Метална посуда за инструм      

Стетоскоп      

Кутија са завојем      

Шприц стаклени      

Хируршки инструм. клешта      

Хируршки инструм.полуга      

Предмет бр.5      

12 стаклених бочица      

Kутија са тегићима за апотек. 

вагу 

     

Kомплет од 3 керамичке 

посуде са поклопцем 

     

Kерамички аван са тучком      

Kомплет од 4 дрвене кутије са 

поклопцем 

     

16 стаклених бочица       

Стаклена бочица са пипетом      

Инструменти за ОРЛ, у 

кутији, 9  предмета 

     

Метална кутија за газу      

Метална кутија за 

стерилисане иглеи и 6 игли,   

     

Посуда за стерилизацију      

Стаклена ињекција са прибор      

Предмет бр.6      

Предмет бр.7      

Тестера за ампутацију      
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Тестера за ампутацију      

Клешта за кастрацију стоке      

Кутију са хируршким 

инструм. са 16 инструм. 

     

Хируршки инструм. – кирета      

Хируршки инструм. – кирета      

Предмет бр.8      

Предмет бр.9      

Предмет бр.10      

Предмет бр.11      

Предмет бр.12      

УКУПНО:   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

ПАРТИЈА 2 

 

Предмет ЈН Кол

ичи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Предмет бр.1      

Предмет бр.2      

Предмет бр.3      

Предмет бр.4      

Предмет бр.5      

Предмет бр.6      

Предмет бр.7      

Предмет бр.8      

Предмет бр.9      

УКУПНО:   

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 

У складу са чл. 88. ст. 1. Закона, понуђач _______________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: - Достављање овог обрасца није обавезно. 

  

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чл. 26. Закона, понуђач __________________________________________________, 

даје:  

 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара број 28/3/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

М.П.  ______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена:  
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 

за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

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

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

Закона.  
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X  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА  
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ___________________________________________________________________  

       (назив понуђача) 

у поступку јавне набавке добара  број  28/3/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

 

 

Обавезни услови: 

 

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) брисана 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије ; 

 

 

 

 

М.П.  ______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  ________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

    (назив понуђача) 

 у поступку јавне набавке добара број  28/3/2017, поштовао је обавезе које произлазе из 

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

средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                     __________________ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


