
 
 

          

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат  
за здравство 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4385  Ф: +381 21 456 119 

 БРОЈ: 138-401-4889/2022-3 ДАТУМ:  17. марта 2022. године 

 

На основу члана 27. став 1. тач. 1)  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
91/19), члана 81. Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује, друштвених и других посебних услуга у Покрајинском секретаријату за здравство број: 
138-404-240/2020 од 29.10.2020. године, сходно нашим потребама као правном лицу које је у 
могућности да изврши набавку,   

ПОЗИВАМО ВАС ДА, УКОЛИКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ПОДНЕСЕТЕ ПОНУДУ ЗА  НАБАВКУ:  
1) „Услуге продукције и емитовања радио програма“, следећих минималних техничких 

спецификација: 
1.1. Предмет набавке је поверавање извршења услуге продукције и емитовања радио програма - медијске 

услуге радија - путем стручних, здравствено васпитних и едукативних садржаја о питањима која су у 

вези са едукацијом становништва о ХПВ инфекцији и превенцијом овог вируса, а по 

спецификацији тема, на радио станици коју уређује Извршилац услуге, а које чине следеће активности: 

1.2. Продукција укупно 5 радијских емисија. Дужина једне емисије минимално 20 минута, свака емисија 

треба да има најавну и одјавну шпицу, као и минимум једног саговорника – здравственог радника, који 

ће говорити о одређеној теми са стручног аспекта.  

Теме које треба да се обрађују су следеће:  

1. ХПВ-све о овој групи вируса 

2. Типови ХПВ вируса значајни за здравље жена 

3. Карцином грлића материце  

4. Превенција рака грлића материце 

5. Све о ХПВ вакцини 

Емитовање радијских емисија у програму према следећој динамици: свака радијска емисија прво 

емитовање уживо у прајм тајм (prime time) термину, плус минимално још једно емитовање 

месечно у репризном термину, за период трајања уговора. 

1.3. Извршилац се обавезује да изврши продукцију, постпродукцију и емитовање емисијa, као и 

постављање транскрипта тих емисија на веб сајт емитера.  

1.4. Извршилац услуге ће за потребе реализације уговорених услуга обезбедити услуге новинара који ће у 

сарадњи са наручиоцем и уз уредничку контролу извршиоца, прикупљати стручне, здравствено 

васпитне и едукативне садржаје предвиђене за емитовање; продуцента који ће у договору с 

наручиоцем организовати разговоре са стручним лицима запосленим у здравственим установама чији 

је основач Аутономна покрајина Војводина и прибавити све неопходне дозволе и сагласности за рад 

на терену и који ће, уз уредничку контролу обезбедити обраду материјала ради објаве идентичних 

текстова на веб порталу радио станице-емитера; монтажера за техничку обраду  материјала и монтажу 

радијских емисија, као и за техничку обраду материјала ради објаве идентичних текстова на веб 

порталу радио станице-емитера; и уредника који ће координисати  и контролисати рад новинара, 

продуцента, монтажера, координисати рад са овлашћеним лицем наручиоца и у сарадњи са 

наручиоцем учестовати у креирању и реализацији стручно-едукативних садржаја, односно радијских 

емисија и стручних текстова. 

1.5. Извршење услуге продукције и емитовања радио програма подразумева и одласке у здравствене 



 
 

установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина,  према претходном договору са Наручиоцем. 

1.6. Стручно, здравствено васпитни и едукативни садржаји предвиђени за емитовање, биће презентовани 

од стране стручних лица из одговарајуће области медицинске науке која су запослени у здравственим 

установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.  

1.7. Извршилац је у обавези да се приликом продукције садржаја (снимања радио прилога), стриктно 

придржава задатих тема . 

2) Извршилац услуге мора да буде регистрован за пружање медијске услуге емитовања радио програма код 

надлежног органа Републике Србије. 

3) Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда, а коју чини елемент:   

- најнижа понуђена цена.  

- У понуђену цену треба да буду урачунати сви трошкови које понуђач-извршилац услуге има 

приликом извршења. 

4) Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта  
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку набавке 
утврди да постоје наведени основи за искључење: 

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет 
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим 
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, 
за: (1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 
удруживање ради вршења кривичних дела; (2) кривично дело злоупотр ебe положаја одговорног 
лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у 
обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело 
примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог 
добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење 
терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања 
ропског односа и превоза лица у ропском односу; 

2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, 
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, 
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 
зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 
конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама; 

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 
јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 
привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 

Понуђач доказује доставом потписане Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта. 
 
5) Остали услови наручиоца:  
5.1. Испорука услуге сукцесивна испорука -  најкасније до 31.08.2022. године. 

5.2. Тражени формат: потребно је да стручно едукативни материјал буде подобан за емитовање у радио 

програму. 



 
 

5.3. Динамика извршења услуге се одређује на начин да је извршилац услуге у обавези да стручне садржаје 

емитује кроз радио програм сукцесивно - свака радијска емисија прво емитовање уживо у прајм тајм (prime 

time) термину, плус минимално још једно емитовање месечно у репризном термину, за период трајања 

уговора. 

5.4. Извршилац услуге потписивањем уговора потврђује да поседује довољне кадровске, пословне и 
техничке капацитете за извршење предметне услуге. 
5.5. Пре премијерног емитовања материјала Извршилац услуге је у обавези да достави наручиоцу садржаје 
и добије писану сагласност за емитовање од лица задуженог за праћење извршења уговора испред 
Покрајинског секретаријата за здравство. 
5.6. Извршилац услуге је у обавези да поштује важећа етичка правила и норме. 
5.7. Извршилац услуге је дужан да услугу која је предмет врши у свему према важећим нормативима и 
стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, добрим пословним обичајима, са пажњом доброг 
привредника, да на сваки начин штити интересе наручиоца, као и да избегава свако поступање којим би 
проузроковао штету, а у супротном, сагласан је да наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

5.8. Уговорена цена је фиксна за време трајања уговора и утврђена је у "Обрасцу понуде" понуђача-

извршиоца. У понуђену цену урачунати су сви зависни трошкови које понуђач-извршилац услуге има приликом 

извршења услуге. 

5.9. Плаћање за извршене услуге биће извршено према следећој динамици: Плаћање за извршене услуге 

биће извршено према следећој динамици: Наручилац је у обавези да изврши плаћање извршиоцу услуге на 

име извршених услуга према следећој динамици, на један од два начина: 

-сукцесивно - по сукцесивном извршењу услуге, или  

-по коначном извршењу услуге,  (у зависности од опције плаћања за коју се извршилац услуге 

определи), а у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуноводственог документа од стране 

наручиоца са прилогом. 

Пратећу документацију чине: наративни извештај о извршеној услузи у писаном облику,  ДВД извештај из 

радијског софтвера о емитовању програма, као и писана сагласност (за садржај за објављивање) лица 

задуженог за праћење извршења уговора испред Покрајинског секретаријата за здравство.  

Наративни извештај својим потписом потврђује лице задужено за праћење извршења уговора испред 

Покрајинског секретаријата за здравство.  

Рачуноводствени документ за испоручену услугу мора бити насловљен на Покрајински секретаријат за 

здравство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.  

Као дан пријема рачуноводственог документа од стране наручиоца сматраће се дан када је исти са пратећом 

документацијом запримљен у Пријемној канцеларији-писарници Управе за заједничке послове покрајинских 

органа.  

Начин плаћања вирмански на рачун извршиоца. 

Извршилац услуге је у обавези да наручиоцу, по извршењу услуге, као доказ да је услуга уредно и у складу са 

уговором извршена, достави наративни извештај о извршеној услузи у писаном облику и ДВД извештај из 

радијског софтвера о емитовању програма. У извештају извршилац ће спецификовати услуге које је извршио 

(назив емисије, учесници у разговору-стручна лица, трајање емисије, време емитовања и слично) које морају 

бити у складу са  уговором. Наративни извештај својим потписом потврђује лице задужено за праћење 

извршења уговора испред Покрајинског секретаријата за здравство.  

 

Извршилац услуге је у обавези да уз понуду достави наручиоцу и да уз образац понуде приложи: 

 Фотокопију решења о регистрацији медија у регистру медија, при Агенцији за привредне регистре и 

 Фотокопију дозволе за емитовање радио програма издате од Регулаторног тела за електронске медије. 

Наручилац је у обавези да Извршиоцу услуге обезбеди, поштујући обавезе у обављању редовних послова 



 
 

здравствених установа, приступ стручним лицима из одговарајуће области медицинске науке која су запослена 

у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. 

Лице које ће бити задужено испред Наручиоца за праћење и контролу извршења услуге по уговору, конктакт са 

представницима Извршиоца услуге, давање писане сагласности на материјал за емитовање, пријем, 

потписивање односно потврђивање извештаја о извршеној услузи као и друге сродне послове, биће саветник 

Остали елементи биће регулисани закљученим уговором о набавци. 

 Члан 27. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама предвиђа да се одредбе овог закона не примењују 

на набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара;  

Члан 81. став 1.  Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не 

примењује, друштвених и других посебних услуга Покрајинског секретаријата за здравство утврђује да код 

набавки чија је процењена вредност испод прагова из члана 27. ЗЈН лице именовано за спровођење поступка 

набавке/комисија припрема позив за подношење понуда који садржи: податке о предмету набавке, образац 

понуде, опис/техничку спецификацију, критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у зависности од 

сложености предмета и процењене вредности, начин доказивања у случају када се дефинише критеријум за 

квалитативни избор привредног субјекта (писаном изјавом о испуњености критеријума и др.), критеријум за 

доделу уговора, начин и место подношења понуда, рок за подношење понуда, као и друге елементе који су 

неопходни за припрему прихватљиве понуде.  

 

 

 

 

11) Позивамо Вас да, уколико сте заинтересовани, након пријема овог Позива поднесете своју понуду за 

тражену услугу и НАЈКАСНИЈЕ ДО 23.03.2022. године до 10. часова, исту доставите Покрајинском секретаријату 

за здравство: или путем електронске поште на е маил psz@vojvodina.gov.rs, или да до назначеног времена 

стигне на Писарницу покрајинских органа управе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 са назнаком: Понуда 

„Услуге продукције и емитовања радио програма“. 

 

Да би се понда имала сматрати исправном,  подносите следећу документацију: 

Прилог 1 - табелу „Образац понуде за набавку“ - достављате попуњен и потписан образац (понуђач је дужан да 

попуни све колоне и ставке из спецификације, у супротном његова понуда неће бити узета у разматрање). 

Прилог 2 - Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта попуњену и потписану 

(у прилогу овог позива). 

Фотокопија решења о регистрацији медија у регистру медија, при Агенцији за привредне регистре и 

Фотокопија дозволе за емитовање радио програма издате од Регулаторног тела за електронске медије. 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО 

проф. др Зоран Гојковић 

 

 

  



 
 

Прилог 1: Табела „Образац понуде“  

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ“ 

Назив понуђача_________________________________________ 

Ја_________________________________________________ 
као овлашћено лице понуђача__________________________________из_______________ , 
на основу Вашег позива за подношење понуде за набавку „Услуге продукције и емитовања радио 
програма“ од 17.03.2022. године, дајемо следећу понуду: 
 

1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

ПРОДУКЦИЈА И ЕМИТОВАЊЕ УКУПНО 5 (ПЕТ) РАДИЈСКИХ ЕМИСИЈА, ДУЖИНА ЈЕДНЕ ЕМИСИЈЕ МИНИМАЛНО 
20 МИНУТА. ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ УСЛУГЕ ТРЕБА У СВЕМУ ДА ОДГОВАРАЈУ ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ТАЧКАМА 1. ДО 5.  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: "ОПИС УСЛУГЕ-

МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА" И "ОСТАЛИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА". 

 КОЛИЧИНА 
СТРУЧНО/ЕД
УКАТИВНИХ 
ЕМИСИЈА 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ БЕЗ 
ПДВ-А 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ СА ПДВ-
ОМ 

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ОМ 

 1 2 3 4 5(2Х3) 6(2Х4) 

1.  Прикупљање грађе 
односно материјала за 
стручно-едукативне 
садржаје и писање 
стручних текстова 
предвиђених за 
емитовање у радијским 
емисијама  

5     

2.  Организовање 
разговора са стручним 
лицима запосленим у 
здравственим 
установама чији је 
основач Аутономна 
покрајина Војводина и 
прибављање свих 
неопходних дозвола и 
сагласности за рад на 
терену, уз уредничку 
контролу  

5     

3.  Координација  и 
контрола рада 
новинара, продуцента , 
монтажера, 
координација рада са 
овлашћеним лицем 
наручиоца у сарадњи са 
наручиоцем 
учестовање у креирању 
и реализацији стручно-
едукативних садржаја, 
односно радијских 
емисија и стручних 
текстова 

5     



 
 

4.  Израда шпице емисије 
и монтажа стручно-
едукативних садржаја, 
односно радијских 
емисија као и техничка 
обрада материјала 
ради објаве 
идентичних текстова на 
веб порталу радио 
станице-емитера. 

5     

5.  Остали ненаведени 
трошкови (уколико их 
понуђач има) Уписати 
 
 
 

5     

 

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Р.
Б
Р 

ОПИС Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1.  УСЛУГА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ (ЗБИР 
ЦЕНА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ОБРАСЦА) 
 

  

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ (ДАНА) МИНИМАЛНО 30 ДАНА ОД  ДАНА ПРИЈЕМА  ИСТЕ ОД 
СТРАНЕ НАРУЧИОЦА (УПИСАТИ) 

 
 
 

НАЗИВ РАДИО СТАНИЦЕ  
 

ФРЕКВЕНЦИЈА  
 

ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕДИЈА У РЕГИСТРУ МЕДИЈА, ПРИ 
АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ  (УПИСАТИ ДА ИЛИ НЕ) 

 
 

ФОТОКОПИЈА ДОЗВОЛЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО ПРОГРАМА ИЗДАТЕ ОД 
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ. (УПИСАТИ ДА ИЛИ НЕ) 

 

ЗАХТЕВАНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗА УСЛУГЕ (ПОНУЂАЧ УПИСУЈЕ А ИЛИ Б)1 
А) -СУКЦЕСИВНО - ПО СУКЦЕСИВНОМ ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ, ИЛИ 
Б) -ПО КОНАЧНОМ ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 

 

Да су подаци које смо дали у Обрасцу понуде тачни, као и да се слажемо са наведеним 

условима Наручиоца, потврђујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим 

потписом и печатом, као и да прихватамо све услове наручиоца у погледу предметне набавке из 

Позива за подношење понуда. 

У_______________, дана_________2022.године        

                                                   

                                                 М.П                                                      Понуђач  

(Потпис овлашћеног лица)                                                                                                                          

____________________________ 

                                                           
1 У зависности од опције плаћања за коју се извршилац услуге определи, у колону десно уписује: “А“ или „Б“. 



 
 

Прилог 2: Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта  

 
Део I: Подаци о поступку набавке и наручиоцу  
 

Наручилац (назив) Покрајински секретаријат за здравство 

Предмет набавке  Услуге 

Назив или кратак опис набавке2:  Услуге продукције и емитовања радио 
програма 

Рефернетни број предмета код 
наручиоца 

138-401-4889/2022 

 

Део II: Подаци о привредном субјекту  
 

Привредни субјект (назив)  

ПИБ  

МБ  

Број текућег рачуна  

Адреса  

Особа или особе за контакт за објаву 
огласа 

 

Телефон  

Адреса електронске поште  

Интернет страница (ако је примењиво)  

Да ли је привредни субјект микро, мало 
или средње правно лице или 
предузетник 

 

 

Део II: Подаци о заступницима привредног субјекта  
 

Заступник (име, презиме)  

 

Функција  



 
 

Телефон  

Адреса електронске поште  

Да ли је привредни субјект уписан у 
регистар понуђача у Републици Србији? 

Да □            Не □ 
 

Ако је одговор да: 
наведите интернет страницу на којој је 
регистрација доступна: 

 

 

Део III: Основи за искључење -обавезни 
 

I. Основи повезани са осуђујућим кривичним пресудама за кривична дела 
наведена у члану 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама (У даљем тексту: 
ЗЈН) или одговарајућа кривична дела према прописима државе седишта 
привредног субјекта или државе држављанства физичког лица 

Да ли је сам привредни субјект или 
његов законски заступник осуђен за 
једно или више кривичних дела, 
правоснажном пресудом донесеном 
пре највише пет година или дуже, ако је 
правоснажном пресудом утврђен дужи 
период забране учешћа у поступку јавне 
набавке који се и даље примењује? 

Да □            Не □ 
 
Ако је релевантна документација 
доступна у електронском облику, 
наведите: (интернет страница, 
надлежно тело или тело које је издаје, 
прецизно упућивање на 
документацију): 

Ако је одговор да, наведите: 
а) датум пресуде, по ком основу је 
донесена (кривично дело наведено у 
члану 111. ЗЈН, или одговарајућа 
кривична дела); 
а) датум:, кривично дело:  
б) наведите ко је осуђен 
в) ако је у пресуди утврђено: 

 

 
 
 
а) датум:[ ], кривично дело: [ ] 
б) [……] 
в) дужина периода забране учешћа у 
поступку јавне набавке [……] 
Ако је релевантна документација 
доступна у електронском облику, 
наведите: (интернет страница, 
надлежно тело или тело које је издаје, 
прецизно упућивање на 
документацију): 

У случају постојања пресуда, да ли је 
привредни субјект предузео мере да би 
доказао своју поузданост без обзира на 
постојање основа за искључење? 

Да □            Не □ 
 

Ако је одговор да, опишите предузете 
мере: 

[……] 



 
 

II. Основи повезани са измирењем пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање 

Да ли је привредни субјект измирио све 
своје доспеле обавезе пореза или 
доприноса за обавезно социјално 
осигурање? 

Да □            Не □ 
 
 

Ако је одговор не, наведите: 
 
 
а) о којој је земљи реч 
б) о ком износу је реч 
в) како је та повреда обавеза утврђена: 
1) судском пресудом или управном 
одлуком: 
– да ли је та пресуда или одлука 
коначна и обавезујућа 
– наведите датум пресуде или одлуке 
2) на други начин. Наведите: 

Порези Доприноси за 
социјално 
осигурање 

а) [……] 
б) [……] 
в1) 
Да □    Не □ 
Да □    Не □ 
 

в2) [……] 

а) [……] 
б) [……] 
в1) 
Да □    Не □ 
Да □    Не □ 
 

в2) [……] 

Да ли је привредном субјекту 
обавезујућим споразумом или 
решењем, одобрено одлагање плаћања 
дуга, укључујући, ако је примењиво, све 
настале камате и новчане казне? 

Да □            Не □ 
 
Ако је одговор да, наведите 
појединости: 
[……] 

Ако је релевантна документација о 
измирењу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање 
доступна у електронском облику, 
наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или 
тело које је издаје, прецизно 
упућивање на документацију): 

III. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Да ли је привредни субјект, према свом 
сазнању, у периоду од претходне две 
године од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава, 
повредио обавезе у области заштите 
животне средине, социјалног и радног 
права, укључујући колективне уговоре, а 
нарочито обавезу исплате уговорене 
зараде или других обавезних исплата, 
укључујући и обавезе у складу с 
одредбама међународних конвенција 
које су наведене у Прилогу 8. ЗЈН 

Да □            Не □ 
 
Ако је одговор да, да ли је привредни 
субјект предузео мере да би доказао 
своју поузданост без обзира на 
постојање основа за искључење у 
складу са чланом 113. ЗЈН? 
Да □            Не □ 
Ако јесте, опишите предузете мере: 

[……] 

IV. Сукоб интереса 

Да ли је привредни субјект свестан 
неког сукоба интереса због свог 
учествовања у поступку набавке? Ако је 
одговор да, наведите појединости: 

Да □            Не □ 
 
[……] 

V. Непримерен утицај на поступак  



 
 

Да ли привредни субјект може да 
потврди да није покушао да изврши 
непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца, дошао до 
поверљивих података који би могли да 
му омогуће предност у поступку јавне 
набавке или је доставио обмањујуће 
податке који могу да утичу на одлуке 
које се тичу искључења привредног 
субјекта, избора привредног субјекта 
или доделе уговора? 

Да □            Не □ 
 
Ако је одговор не, да ли је привредни 
субјект предузео мере да би доказао 
своју поузданост без обзира на 
постојање основа за искључење у 
складу са чланом 113. ЗЈН? 
Да □            Не □ 
Ако јесте, опишите предузете мере: 

[……] 

 
Део IV: Завршна изјава 
 
Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II – III тачни и истинити и да сам у 
потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница. 
Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања, доставим доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
 

□            Да, у потпуности  

□            Не 

                                                 М.П                                                      Понуђач  

(Потпис овлашћеног лица) 

                                                                                                                          ____________________________ 

 


