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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 1.2.1./2014 

 
Услуге доставе пакета  

Достава узорака са допинг контрола у акредитоване лабораторије у иностранству 
 

ПИТАЊЕ: 
 
Поштовани, 
 
Иако је конкурсна документација јасна за сваки случај молимо вас за два појашњења: 
 
 
IV  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 
 
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). 
 
В УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
18. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV 
одељак 3.). 
 
Питање: 
Да ли је потписивање изјаве  обрасца из поглавља IV одељак 3  довољно или је потребно 
поред ње доставити посебну изјаву у којој изрицито наводи 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 интелектуралне својине 
(члан 75. ст. 2 Закона)? 
 
ОДГОВОР: 



 
Поштовани, 
 
Довољно је потписивање изјаве обрасца из поглавља IV одељак 3. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ПИТАЊЕ: 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
Услуге доставе пакета  Достава узорака са допинг контрола у акредитоване 
лабораторије у иностранству број 1.2.1/2014 
 
предмет цена са свим 

зависним 
трошковима без 
урачунатог ПДВ-а 

ПДВ цена са свим 
зависним 
трошковима са 
урачунатим ПДВ-
ом 

1 2 (1+2) 
Достава пакета 
тежине до 10 кг у 
Аустрију или 
Немачку 

   

Достава пакета 
тежине до 25 кг у 
Аустрију или 
Немачку 

   

 
Питање: 
 
Будући да су ове пошиљке ослобођене ПДВ-а да ли се у колону 2 уписује само нула или је 
потребно уписати члан закона по којем се ове пошиљке ослобађају ПДВ-а? 
 
ОДГОВОР: 
 
Поштовани, 
 
У том случају, у колону 2, уписује се 0.   
 
 

Бојан Вајагић, председник комисије 


