
ЈАВНА НАБАВКА БР. 12/15 
Назив ЈН: Набавка услуга лекарског прегледа запослених за потребе Машинског 

факултета у Београду 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем у складу са чланом 80 Закона, 
подизвршилац мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца. 
- 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. 

 
IV.  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 

 
 

Испуњеност обавезних услова из чл. 75 Закона о јавним набавкама и условима 
конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл. 77 став 4 Закона о јавним 
набавкама, а с обзиром на то да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале 
вредности, чија је процењена вредност мања од износа из чл. 39 ст. 1 Закона, испуњеност 
обавезних услова, доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке. 

Понуђач који достави Изјаву у смислу чл. 77 став 4 Закона, НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ 
из чл. 77 ст. 1. 

Сходно члану 77 став 2 Закона, испуњеност додатних услова доказује на следећи 
начин: 

  Доказивање додатних услова: 
1. Услов III.2.тачка 6. – Основан за обављање делатности, доказује се 

Одлуком о оснивању или Уговором о оснивању, којим понуђач доказује да је 
основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке. 
Напомена:  
 Наведени доказ се доставља као неоверена фотокопија. 

2. Услов III.2.тачка 7. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног 
органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно 
претходни стечајни поступак. 
Напомена:  
 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере 
фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

3. Услов III.2.тачка 8. – Кадровски капацитет,  
 Понуђач је дужан да достави Структуру запослених на свом меморандуму 

оверену печатом и потписом одговорног лица 
 Испуњеност додатног услова о ангажовању лекара специјалисте за сваку наведену 

област, Понуђач доказује Попуњеним и овереним Обрасцем изјаве о подацима 
лекара специјалисте који ће вршити прегледе сагласно овој конкурсној 
документацији, као и достављањем копије М обрасца и радне књижице за сваког 
лекара специјалисту, који је запослен по основу уговора о раду, а за лекаре 
специјалисте ангажоване по основу чл. 197-202 Закона о раду, достављањем копије 
уговора о ангажовању, а који су наведен у Обрасцу изјаве (Образац 5).  
Напомена:  

 Лица (лекари специјалисте за наведене области) ангажована по основу чл. 197-202 
Закона о раду морају бити ангажована код понуђача пре објављивања позива за 
подношење понуда 

 Наведени докази се достављају као неоверена фотокопија. 
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