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На основу чл.32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(''Сл.гласник РС'' бр. 86/2015), Одлуке о покретањуотвореног поступка јавне број ЈН31/03-2/2020. 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН31/03-3/2020припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара–Медицинскасредства 

ЈН бр.03/2020 

Конкурсна документација садржи: 

Прилог Назив  

1 Општи подаци о јавној набавци 

2 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место 

испоруке добара 

3 Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76 Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

4 Критеријуми за доделу уговора 

5 Образац понуде 

6 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

7 Образац трошкова припреме понуде 

8 Образац изјаве о независној понуди 

9 Образац изјава о поштовању обавеза 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 

10 Модел уговора 

11 Упутство понуђачима како да сачине понуду 

12 Врста финансијских обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење 

својих обавеза у поступку јавне набавке 

13 Образац изјава да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 

14 Образац изјава да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и 

другејавне дажбине 
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        Прилог број 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а 

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Богдан Живановић, директор 

Интернет страница наручиоца:www.hitnapomocns.org.rs 

Врста поступка: Отворенипоступак јавне набавке добара 

Број јавне набавке: ЈН 03/2020 

Предмет јавне набавке: Медицинска средства 

Грејачи крви и инфузионих раствора за загревање крви и инфузија и одржавање топлоте 

пацијента(10 ком.) 

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци 

Лице за контакт: Кристина Гавриловић 

Електронска адреса: uprava@hitnans.rs 

Телефон: 021/64 00 125 

ПИБ: 104869986 

Број страна конкурсне документације:39 

1) Процењена вредност јавне набавке 

 Процењена вредност јавне набавке је :2.416.666,00 динара 

2) Преузимање конкурсне документације 

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама 

омогућити преузимање конкурсне документације. 

Позив за подношење понуде објављен је 30.06.2020. године на Порталу јавних набавки. 

3) Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факса, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 

набавки. 

Уколико се комуникација врши путем поште, електронске поште или факса, радно време 

наручиоца је од понедељка до петка од 07 до 15 сати. 

4) Паковање и достављање понуде 

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није затворена и означена на 

начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико 

понуда залута или се отвори пре времена. 
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На задњој страни коверте треба обавезно навести име , адресу и контакт телефон  

понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи 

неблаговременом. 

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном 

доставом на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха 

Павла 26а, Нови Сад, поштом или преко писарнице. 

Писарница ради сваки радни дан од 07 до 15 часова. 

На предњој страни коверте обавезно написати: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈЈН 

03/2020 – ''НЕ ОТВАРАТИ'' 

 

Подношење понуда је до:   31.07.2020. године до  11,00 сати. 

 

5) Јавно отварање понуда 

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у 

току истог дана  31.07.2020. године, у  12,00сати у просторијама Завода за хитну 

медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а. 

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу 

пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда потписано од стране овлашћеног 

лица. 

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује 

поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у 

поступку отварања понуда. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања 

понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у 

записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном 

отварању понуда. 

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

6) Рок важења понуда 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у 

писаном облику. 

 

7) Врста другог релавантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза 

понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

у поступку јавне набавке: 

 

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона о јавним набавкама 

- учинио повреду конкуренције; 
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- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

 

Докази могу бити: 

 

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

- Исправа о наплаћеној уговорној казни; 

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

- Други одговарајући доказ који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима 

јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама и то писана изјава 

понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних обавеза, записник  наручиоца о 

рекламацији за испоручена добра понуђача и непоштовање других уговорних обавеза. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

8) Одлука о додели уговора 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, 

у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

Рок из става 1 овог члана не може бити дужи од 25дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона 

 

9) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити 

закључењу уговора 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговордодељен 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.   

 Аконаручилацнедоставипотписануговорпонуђачуурокуизпретходног става, 
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понуђачниједужандапотпишеуговорштосенећесматратиодустајањемодпонудеинеможезбог

тогасноситибилокаквепоследице, осимакојеподнетблаговремензахтевзазаштитуправа. 

           Понуђач 

којем је додељен уговор је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема уговора, два 

примерка потписаног и овереног уговора врати наручиоцу .   Ако 

понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

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. 

 

10. Подаци о предмету јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН 03/2020су добра – Медицинскасрества 

 Предмет јавне набавке су добра: 

 Назив и ознака из општег речника набавки:33186200 – грејање крви и течности  

Наручилац врши набавку 10 (десет)грејача крви и инфузионих раствора за загревање крви и 

инфузија и одржавање топлоте пацијента. 
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        Прилог број 2. 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Врста добра: МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

Техничке карактеристике (спецификације, количина, описи и квалитет)  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Грејачи крви и инфузионих раствора за загревање крви и инфузија и одржавање топлоте 

пацијента, у количини од 10 (десет) комада   

Грејачи крви и инфузионих раствора за загревање 

крви и инфузија и одржавање топлоте пацијента, 10 

комада  
ДА НЕ Напомена 

1 Преносив, транспортабилан     

2 Да је прилагођен за употребу у санитетском возилу     

3 
Да има уграђену батерију, са минималним радом од 

90 минута  

   

4 Апараттреба да има мерач за притисак (манжетну) 
   

5 
Тежина апарата не више од 1,5 кг    

 

Квалитет 

Под квалитетом се подразумева да свако средство које подлеже обавези регистрације мора имати 

важећу дозволу за стављање у промет издату од Агенције за лекове и медицинска средства 

Србије, а у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (''Сл.гласник РС'', број 

30/2010, 107/2012, 113/2017 др. закон и 105/2017 др. 

закон..)Понуђачдостављафотокопијерешењаилинаводиинтернетстраницунакојојсуовиподација

внодоступни. Уколико медицинско средство не подлеже регистрацији, доставити потврду- 

решење. Уколикопонуђачнедоставиистеилиненаведеинтернетстраницу, 

понудаћесетретиратикаонеприхватљиваибићеодбијена. 
 

Место испоруке: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад 

Рок испоруке: Добро се испоручује у року наведеном у обрасцу понуде. 

 

НАПОМЕНА  

Понуђачи су дужни да у колонама ДА/НЕ  испуне да ли понуђено добро испуњава тражене 

карактеристике а у колони“ напомене“, да  прецизно наведу страну где је тражена карактеристика описана 

у проспектно –техничкој документацији коју је понуђач обавезан приложити уз понуду. Уколико 

понуђено добро не испуњава тражене карактеристике (ако је одговор „НЕ“) и уколико у „напомени“ није 

наведена страна где је тражена карактеристика описана у проспектно-техничкој документацији, понуда ће 

се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбијена. 

 

          Потписовлашћеноглица 

          понуђача/носиоцапонуде 
    ________________________  
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        Прилог број 3. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева 

достављање следећих доказа: 

Ред.

број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

ДОКАЗИ 
(члан 77. Закона о јавним набавкама) 

 

ДА/НЕ 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
(члан 75.Закона о јавним набавкама) 

ДОКАЗИ 
(члан 77. Закона о јавним набавкама) 

(извод или 

навести 

интернет 

страницу) 

2. Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (Члан 

75.став 1.тачка 1.Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре односно извод из одговарајућег 

регистра  

 

3. Да понуђач 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 и давања мита, 

кривично дело преваре 

(Члан 75.став 1.тачка 2. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Изјава којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услов. 

-Прилог број12 

 

 

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 

(Члан 75.став 1.тачка 4. Закона)  

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Изјава којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услов. 

-Прилог број 13 

 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом 

(Члан 75.став 1.тачка 5. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Решење Министарства здравља о дозволи за бављење 

прометом лекова и медицинских средстава на велико.  

Дозвола мора бити важећа. 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   понуђача/носиоца понуде     

         ____________________________  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,  

ОБАВЕЗНИУСЛОВИ 

ЗАПОНУЂАЧЕКОЈИНИСУУПИСАНИУРЕГИСТАРПОНУЂАЧА: 

 

1. Доказизтачке 1. 

понуђачнеморададоставиузпонудупоштојетакавподатакјавнодоступаннаинтернетстр

анициАгенцијезапривреднерегистре, 

алијепонуђачобавезандауовомобрасцунаведеинтернетстраницунакојојсуовиподација

внодоступни. 

2. Доказиизтачака 2, 3,4 и5. морајубитидостављениузпонуду. 

3. Доказиизтачака 2и3. немогубитистаријиоддвамесецапреотварањапонуда.  

4. ПонуђачуписујетраженеподаткеутабелиПрилогаброј3. 

5. Услучајудапонуђачнедоставитраженедоказе, 

наручилацћетаквупонудуодбитикаонеприхватљиву. 

 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интенет страници 

надлежних органа. Понуђач мора да наведе који су то докази. 

 

ЗАПОНУЂАЧЕКОЈИСУУПИСАНИУРЕГИСТАРПОНУЂАЧА: 

Понуђачкојијеуписанурегистарпонуђачаниједужандаприликомподношењапонудедок

азујеиспуњеностобавезнихусловаизчлана 75. став 1. тачке 1) – 4) Законаојавнимнабавкама.  

Утомслучајупонуђачјеуобавезидауовомприлогузатачке 1, 2и 3. 

упишеинтернетстраницунакојојсутражениподацијавнодоступни. 

 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан 

да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 

одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.     

     

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79.став 3. 

Закона о јавним набавкама). 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику. 

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако 

понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште 

и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то (доказ: Изјава-потврда од стране надлежног органа 

државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај 

надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за 
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подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог Закона, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву , дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе.  

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током 

важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин. 

При подношењу заједничке 

понудесвакипонуђачизгрупепонуђачаморадаиспуниобавезнеусловеизчлана 75. став 1. тачод 1) до 

4) Закона. Доказ из члана 75. става 1. тачка 5. 

Законадужанједаиспунипонуђачизгрупепонуђачакојемјеповереноизвршењеделанабавкезакојијене

опходанаиспуњеностуслова. 

 

 

Приподношењупонудесаподизвођачемпонуђачједужандазаподизвођачадоставидоказеоиспуњен

остиобавезнихусловаизчлана 75. став 1. тачод 1) до 4)Закона,доказоиспуњеностиусловаизчлана 

75, став 1. тачка 5. Законазадеонабавкекојићеизвршитипрекоподизвођача. 

 

Акојезаизвршењеделајавненабавкечијавредностнепрелази 10% 

укупневредностијавненабавкепотребноиспунитиобавезанусловизчлана 75.став 1. тачка 5. 

Законапонуђачможедоказатииспуњеносттогусловапрекоподизвођачакојемјеповериоизвршењетог

деланабавке. 

Додатне услове понуђач мора да испуњава самостално. 
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        Прилог број 4. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ОДНОСНО ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

1. Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор односно оквирни споразум, који 

морају бити описани и вредносно  изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки 

елемент критеријума који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда; 

КРИТЕРИЈУМ ЗА  доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена. 

  

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора односно 

оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом; 

 У случају да два или више понуђача буду имали исту понуђену цену, предност ће имати 

понуђач који понуди најдужи гарантни рок за добра, затим   понуђач који понудинајкраћи рок 

испоруке добара 
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           Прилог број 5. 

      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број понуде ___________  од ______________ 

за јавну набавку ЈН 03/2020 , добра, Медицинска средства,  

Грејачи крви и инфузионих раствора за загревање крви и инфузија и одржавање топлоте 

пацијента, у количини од 10 (десет) комада  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ 

ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА 

 

АДРЕСА СЕДИШТА 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА 

 

БРОЈ РАЧУНА  

 

НАЗИВ БАНКЕ  

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

Е-МАИЛ  

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА 

 

 

• Рок  важења понуде је ______( минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда. 

• Предмет цена и остали подаци 

• Понуда укупне вредности ___________________________ (без ПДВ-а) 

___________________________(са ПДВ-ом) 

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од закључења уговора) ________________ 

Рок плаћања (60 дана од дана испостављања фактуре) ___________________________ 

Гарантни рок_______________месеци (не краћи од 12 месеци) од дана квалитативног и 

квантитативног пријема добара 

   Потпис овлашћеног лица 

             понуђача/носиоца понуде 



Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности  ЈН 03/2020 13/ 42 

 

              _______________________ 

          

 

           Прилог број 5. 

4. ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А),Б) ИЛИ В): 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Б.1. ПОДИЗВИЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

1 

ПОДИЗВОЂАЧ 

2 

ПОДИЗВОЂАЧ 

3 

ПОДИЗВОЂАЧ 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

АДРЕСА СЕДИШТА 

 

    

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

    

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

   

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ  

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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          Прилог број 5.  

Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК 

ОПШТИ ПОДАЦИ П 

ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 

1 

ПОДИЗВОЂАЧ 

2 

ПОДИЗВОЂАЧ 

3 

ПОДИЗВОЂАЧ 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

ИМЕ ОСНИВАЧА  

 

   

ЈМБГ ОСНИВАЧА  

 

   

АДРЕСА СЕДИШТА  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 

КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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          Прилог број 5.  

Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 

1 

ПОДИЗВОЂАЧ 

2 

ПОДИЗВОЂАЧ 

3 

ПОДИЗВОЂАЧ 

4 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

   

ЈМБГ   

 

   

АДРЕСА   

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Прилог број 5. 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧИМА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

1 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

АДРЕСА СЕДИШТА  

 

   

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

    

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 

КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

    

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Прилог број 5. 

В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧИМА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1 

ПОНУЂАЧ 

ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

ИМЕ ОСНИВАЧА  

 

   

ЈМБГ ОСНИВАЧА  

 

   

АДРЕСА СЕДИШТА  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 

КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

    

 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Прилог број 5. 

В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

О ПОНУЂАЧИМА 

ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

1 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

4 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

   

ЈМБГ   

 

   

АДРЕСА   

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Прилог број 6. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

НАЗИВ ДОБРА ЈЕДИ

НИЦ

А 

МЕРЕ 

КОЛИ

ЧИНА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЋ 

Јединчна 

цена без 

ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА без 

ПДВ-а (4x5) 

Износ 

ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 Грејачи крви и инфузионих 

раствора за загревање крви 

и инфузија и одржавање 

топлоте пацијента 

Ком. 10 

    

 УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а 

 

 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом 

 

 

 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ______( минимално 30 дана од јавног отварања понуде). 

Место испоруке: ф-цо Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 

26а, Нови Сад 

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од закључења уговора) ________________ 

Рок плаћања(60 дана од дана испостављања фактуре) ___________________________ 

Гарантни рок_______________месеци (не краћи од 12 месеца) од дана квалитативног и 

квантитативног пријема добара 

 

       Понуђач: _________________________ 

       Адреса: __________________________ 

       Матични број: ____________________ 

       ПИБ: ____________________________ 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        ________________________ 
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*Упутство за попуну обрасца: образац попунити уредно ичитко у складу са датим колонама. 

   Колона осам добија се сабирањем цене без ПДВ-а (колона 6) и обрачунатим ПДВ-ом (колона 7) 

 

 

Прилог број 7. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 средстава 

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

Рб. Опис трошкова припреме понуде Трошак израде понуде са 

урачунатим ПДВ-ом 

1   

2   

3   

4   

5   

 УКУПНО:  

 

  Изјава понуђача 

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам 

се надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од 

______________________дин. и да нам се ти трошкови уплате на текући рачун 

бр.______________________код банке______________________________________. 

    

       Потпис овлашћеног лица 

        понуђача/носиоца понуде 

         ________________________ 
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Прилог број 8. 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) дајем 

 

 

   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку 

број ЈН 03/2020 поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

                                    Потпис овлашћеног лица  

      понуђача/носиоца понуде 

        _______________________ 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Прилог број 9. 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) дајем 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 Изјављујемда сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немам  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

       понуђача/носиоца понуде 

       _______________________ 

 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати. 
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           Прилог број 10.  

          

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама  ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) даје  

 

И З Ј А В У  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач, са свим својим законским 

заступницима, потврђује да нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                     понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 
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Прилог број 11. 

МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели 

уговора, дана ___________ године закључује се следећи 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 03/2020 

Уговорне стране: 

1. ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД, булевар патријарха Павла 26а 

, Нови Сад, 

ПИБ: 104869986, Матични број: 08869618 

Број рачуна: 840-766661-15, Управа за трезор - РС, Министарство финансија  

Телефон: 021/6400125 Телефакс:  

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа др Богдан Живановић 

 

2. ____________________________________________________________________, 

(назив и адреса) 

ПИБ:.......................... Матични број:........................................ 

Број рачуна:............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:...................................... 

(у даљем тексту: добављач), кога заступа ________________________________. 

 

     ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - Грејачи крви и инфузионих раствора за 

загревање крви и инфузија и одржавање топлоте пацијента 10 (десет) комада ,која је 

тражена у позиву за подношење понуда уотвореном поступку јавне набавке број ЈН03/2020 од 

дана ___________ године. 
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Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добра која су предмет овог уговора у свему 

према својој понуди број __________ од ___________ године која је саставни део овог уговора (у 

прилогу). 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи 

___________________ динара (словима: _________________________________ динара и 

_____/100), односно са урачунатим порезом на додату вредност износи ______________________ 

динара (словима: ____________________________________ динара и ___/100). 

Цена из претходног става се сматра фиксном и неће се мењати за време трајања овог 

уговора и у њу су урачунати сви зависни трошкови које добављач има током реализације 

уговора. 

 

ПРИЈЕМ, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи __________________________ (у даљем 

тексту: добра) за потребе Завода, у свему према захтевима наручиоца из конкурсне 

документације, према захтевима из техничких спецификација који су саставни део конкурсне 

документације, као и условима из понуде добављача. 

Добављач се обавезује да ће добра испоручити наручиоцу у року од ____ дана закључења 

уговора, са обавезом истовара добара и обуке за руковање. 

Уз испоруку добављач ће доставити отпремницу коју ће овлашћено лице за праћење 

реализације уговорних обавеза из члана 11. овог уговора потписати након провере да ли је 

количина и цена испоручених добара у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом. 

       

КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да квалитет добара која су предмет овог уговора одговара 

стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније о производњи и промету добара. 

Добављач се обавезује да уз добра која су предмет овог уговора достави и одговарајућу 

документацију на српском језику која се односи на употребу, коришћење и складиштење тих 

добара, у којој су наведени и безбедносно-технички подаци важни за процену и отклањање 

ризика на раду. 

Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од добављача 

додатне потврде о квалитету добара која су предмет овог уговора уколико се приликом испоруке 

посумња у њихов квалитет, како би се утврдило да ли добра одговарају прописима о општој 

безбедности производа, прописима о здравственој исправности предмета опште употребе, као и 

другим важећим прописима. 

У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав недостатак, 

добављач се обавезује да замену рекламиране количине добара изврши у најкраћем могућем 

року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писмене рекламације наручиоца. 
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У случају да  добављач не изврши замену рекламиране количине добара у року из става 4. 

овог члана, Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења из члана 

6. овог уговора. 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 

Наручилац ће уговорену цену исплатити одложено, у року од 60 дана од дана испоруке 

добара и пријема исправног рачуна за испоручену количину добара, о чему потврду даје 

овлашћено лице за праћење  реализације из члана 11. овог уговора. 

Добављач се обавезује да назив добара из рачуна и отпремнице буде идентичан називима 

из обрасца понуде/а. 

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на 

седиште наручиоца,булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад. 

Плаћање по овом уговору врши се на основу уговора закљученог са Покрајинским 

секретаријатом за здравство АП Војводине, број 138-401-2218/2020, за ове намене.  

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства 

обезбеђења са овлашћењима за наплату: 

-регистровану бланко меницу и менично овлашћење за добро извршење посла 

попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у 

случајевима да добављач не испуњава своје обавезе из уговора, утврђеним чланом 3. овог 

уговора. 

Уколико достављено средство обезбеђења буде активирано, добављач је дужан да у року 

од 5 радних дана од дана пријема обавештења,  достави ново средство обезбеђења из става 1. 

алинеја 1. овог члана у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без 

ПДВ-а.  

Ако добављач не достави средство обезбеђења у року из претходног става уговор престаје 

да производи правна дејства. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице и меничног овлашћења из претходног става мора се продужи тако да иста важи 

најмање месец дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

 

ВИША СИЛА 

 

Члан 7. 

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде 

извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по 

њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну. 

Сва обавештења која нису дата у писаном облику не производе правно дејство. 

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више 

силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или 

отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису 

могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. 

ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Ugovor
https://hr.wikipedia.org/wiki/Rat
https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trajk
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извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним 

случајевима  уговорне стране ослобођају су одговорности за штету. 

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које 

уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено 

немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања 

догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,  

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних 

обавеза регулисати у складу са чланом 15. овог уговора. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

 

Члан 8. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења 

уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредностиовог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 

других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 

одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се 

усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној 

документацији. 

  

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама: 

- Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности; 

- У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли 

да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности 

изврше Уговором преузете обавезе; 

- Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале 

немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року; 

- Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у 

интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 9. 

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора. 

 

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној 

страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок 

од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у 

накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења 

незнатног дела обавезе. 

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог 

уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинeја 

1. овог уговора.  

У случaју рaскидa уговорa примењује се Зaкон о облигaционим односимa. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raskid_ugovora&action=edit&redlink=1
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Члан 10. 

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. 

овог уговора, уколико добављач задоцни са њеним испуњењем или неиспуњава своје oбавезе из 

уговора. 

Уколико добављач не испоручи добра у роковима предвиђеним овим уговором,односно 

задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да: 

- наплати уговорну казну у укупном износу од највише 10% укупне уговорене 

вредности без ПДВ-а, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за 

одговарајући износ неиспоручених добара, захтевати испуњење обавезе и уговор 

оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити. 

Уколико наступи случај из става 2 овог члана и добављач испоручи добра, а наручилац 

прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје 

право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана. 

Уколико добављач не испоручи добра у роковима предвиђеним овим уговором,односно 

неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да: 

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средствo обезбеђења из члана 6. 

овог уговора. 

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора,  не утиче и не 

умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 11. 

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна овог 

уговора, у име наручиоца овлашћује се ______________________. 

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се 

__________________________. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 12. 

Уговорне стране закључују овај уговор до дана у којем добављач у целости испоручи 

наручиоцу добра која су предмет овог уговора у максималној вредности до износа из члана 2. 

овог уговора, односно најдуже у року од ___________ од дана закључења овог уговора.  

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављањем 

наручиоцу средства обезбеђења из члана 6. овог уговора. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те 

такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу. 

Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, 

односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему прихватају као израз њихове воље. 
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Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да се, у случају измене овог уговора, ближе одређење начина 

реализације врши путем анекса овог уговора. 

 

Члан 16. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 17. 

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени 

овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду. 

 

Члан 18. 

Овај уговор је сачињен у три (3) истоветних примерака од којих наручилац задржава два 

(2), а добављач један (1) примерак. 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА  ЗА НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР  ДИРЕКТОР 

   
 

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке. 
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Прилог број 12. 

 

УПУТСТВОПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да припреме и сачине понуду даје се на основу члана 61. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р.Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу 

члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања 

испуњености услова у поступцима јавних набавки ( „Службени гласник Р.Србије“ бр. 86/2015). 

 Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове 

под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

1)Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

а. Наручилац припрема конкурсну документацији и води поступак на српском језику. 

б. Понуда коју припрема понуђач,као и целокупна коресподенција и документација у вези с 

понудом коју размењују понуђач и наручиилац, мора бити на српском језику. 

2)Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу начина на који понуда мора 

бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној 

документацији, односно података који морају бити њихов саставни део 

Понуда  се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца 

приликом преузимања конкурсне документације. 

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене 

читко,јасно и недвосмислено:  

Прилог бр. 1.- Општи подаци о јавној набавци-Понуђач не попуњава и не доставља 

Прилог бр. 2. -Образац Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и 

опис добара, обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место испоруке- Понуђач доставља и 

попуњава  тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије 

наведене документације(проспектно-техничка документација), решење. 

Прилог бр.3-Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова- Понуђач доставља и попуњава наводећи податке о 

документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. 

Закона . 

Прилог бр.4.- Критеријум за доделу уговора-Понуђач не попуњава и не доставља; 

Прилог бр. 5.-Образац понуде- Понуђач доставља и попуњаватако што у одговарајуће 

колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из обрасца понуде, понуђач мора да 

попуни. 
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Понуђач попуњава табеле Б.1 и Б.2, В.1 и В.2у зависности од тога да ли понуђач даје понуду 

самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да 

прилаже уз понуду. 

Прилог бр.6.- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни-Понуђач 

доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да 

попуни сваку јединичну цену у овом обрасцу. 

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у 

складу са чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  одбити понуду као 

неприхватљиву. 

Прилог бр.7.-Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни-Понуђач 

доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. 

Прилог бр.8.- Образац изјаве о независној понуди- Понуђаћ доставља и попуњава.Изјавом о 

независној понуди понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава 

мора бити потписана. 

Прилог бр. 9.- Образац изјаве о поштовању обавеза-Понуђач доставља и попуњава.Овом 

изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произлазе 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. Ова изјава мора бити 

потписана. 

Прилог бр. 10.-Модел уговора -Понуђач доставља и попуњава 

Понуђачуседостављанаувидмоделуговоракојићебитизакљученсапонуђачемкојемседодељујеуго

вор.  

Понуђачтребадапотпишемоделуговора, чимепотврђуједасеслажесамоделомуговора. 

У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан или исти не достави, 

сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. Закона) и биће 

одбијена као неприхватљива. 

Уговоренаценапојединицимересе неможемењатиификсна је. 

 

Прилог бр.11.- Упутство понуђачима како да сичине понуду- Понуђач не попуњава и не 

доставља; 

Прилог бр. 12.-Средства обезбеђења- 

Понуђач доставља и попуњаваменично овлашћење (прилог број 12 и 12 а) , меницу, потврду 

о извршеној регистрацији менице издате од пословне банке и картон депонованих потписа. 

Погледати детаљно објашњење из тачке 11. овог упутства. 

 

Прилог бр. 13.- Образац изјаве да понуђач није осуђиван за нека од кривичних дела- понуђач 

доставља и попуњава. 

Прилог бр. 14.-Образац изјаведа је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине-понуђач доставља и попуњава 
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3)Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија 

и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке 

обликован у више партија 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

4)Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5)Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним 

набавкама  

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

датума одређеног за подношење понуда, на исти начин и по процедури за достављање понуда, са 

назнаком „ Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавкуМедицинска 

средства , ЈН 03/2020 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду. 

6)Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој  понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда (Члан 87, став 4. Закона)-  

7) Захтев да понуђач,уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 

подизвођачу,  проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део  

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања 

наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди,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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршавање набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 

закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1, до 4. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона 

за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 Наручилац може на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако 

потраживање није доспело. 

У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега, наручилац 

ће позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли потраживање доспело и да ли је 

подизвођач реализовао део набавке које је потрбно платити. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају, наручилац ће обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 

услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

8). Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, као и податке о 

обавезној садржини тог споразума 

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услови из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који садржи податке: 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Наручилац не захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би 

могли да поднесу заједничку понуду. 

   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједнички понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора. 

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост у понуди; 

 Начин плаћања: преко рачуна отвореног код пословне банке. 

Услови плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року наведеном у уговору, односно одмах 

након преноса средстава из буџета АПВ, на основу обезбеђених средстава. 

Гарантни рок: минимум 12 месеци од квантитативног и квалитативног пријема добара. 

10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена и понуда: 

 

Валута: вредност у конкурсној документацији у понуди исказује се у динарима. 

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди: Цена у понуди се исказује у 

динарима, без  и са ПДВ-ом. Ценом су обухваћени јединична цена и сви пратећи трошкови у вези 

са набавком и испоруком добара. Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цене. 

 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се сагласно Закону да је иста дата без ПДВ-а, цена добара је фиксна и не може се 

мењати 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступати у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

11)Подаци о врсти, садржини,начину подношења,висини и роковима обезбеђења  испуњења 

обавеза понуђача, уколико то захтева наручилац; 

Врсте финансијског обезбеђења: 

Уз понуду сви понуђачи достављају: 

Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и потврду о извршеној регистрацији 

код пословне банке.  

Понуђач ће приложити, као део своје понуде, меницу на износ од 10% од вредности понуде, без 

урачунатог ПДВ-а.  
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Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца, а биће наплаћена 

ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуде и у 

случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за 

испуњење уговорних обавеза.  

Менично овлашћење је дато у прилогу број 12 

Понуђачкојемседодељујеуговордостављаприликомпотписивањауговора: 

Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и потврду о извршеној регистрацији 

менице код пословне  банке , где је основ издавања гаранција да ће понуђач испунити обавезе 

преузете уговором.  

Менично овлашћење је дато у прилогу број 12а  конкурсне документације. 

12) Дефинисање посебних захтева,уколико постоје, у погледу заштите поверљивости 

података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче; 

 Наручилац је дужан да: 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом,понуђач означио у понуди; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди; 

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 

пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији уз напомену да 

се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона. 

 Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште,електронске поште или факсом, као и објављивањем 

од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини 

када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 Понуђач може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а најкасније пет (5) дана пре 
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истека рока за подношење понуда на е-маил  Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,е-маил 

адреса; uprava@hitnans.rsили на адресу  Завод за хитну медицински помоћ Нови Сад, Нови Сад 

Булевар патријарха Павла 26а са напоменом  „ Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број“ ЈН 03/2020, Медицинска средства. 

Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено. 

У случају из претходног става наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача; 

 Наручилац може да захтева од понуђача објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

његовог подизвођача. 

 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 је 

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке 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. 

15) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 

повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

16) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 

навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан 

да уплати таксу одређену Законом; 

 Захтев за заштиту право може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закон ( у даљем тексту: подносилац захтева). 

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

Републичкој комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
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 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није одклонио(члан 149. 

став 3. Закона) 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу 

јавних набавки.(члан 149. став 6. Закона) 

 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 захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 Уколико 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 прилоком подношења претходног захтева. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наричилац објављује обавештење на Порталу јавник 

набавки  и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке, у складу са одредбама члана 150. Закона. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати износ од: 

- 120.000,00 динара у отвореном поступку јавне набавке; 

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Законакоја мора да садржи 

следећеелементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум 

извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке(ЈН 03/2020) за коју се 

предметни захтев подноси; 
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(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводомкоје се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: Буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

 

Свакастранкаупоступкусноситрошковекојепроузрокујесвојимрадњама. 

 

2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под 

тачком 1; 

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућегконсолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисницибуџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјалноосигурање и други корисници  

4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитуправа (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са законом и другим 

прописом. 

 

17) Наручилац је дужан да  уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен  у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона . 

 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из члана 113. Закона, 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 благовремени захтев за заштиту права. 

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 Наручилац ће у складу са 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности  ЈН 03/2020 39/ 42 

 

           Прилог број 12. 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

Модел меничног овлашћења: 

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 

54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96 и „Сл. лист СЦГГ“ број 1/2003- Уставна повеља), 

издајемо: 

Дужник________________________________ из _________________, _____________________ 

  (назив дужника)    ( место)         (адреса) 

______________ , ______________ , ______________________________ издаје 

(матични број)              ( ПИБ)   (број рачуна) 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

Поверилац, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови 

Сад,  текући рачун број:  

840-766661-15 код Управе за трезор 

У складу са условима за учешће у јавној набавци Медицинска средства ЈН 03/2020, предајемо 

вам у прилогу једну, бланко , соло меницу са серијским бројем__________________________ , 

као средство обезбеђења за озбиљност понуде и овлашћујемо вас као Повериоца да меницу 

можете попунити до износа од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи ______________ 

динара, словима:_________________________________________________________ 

Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са 

свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице  

_________________________________________ из новчаних средстава, односно друге 

имовине, са роком наплате до закључења уговора о јавној набавци ЈН 03/2020 . 

Меница је важећа и у случају да у периоду до закључења уговора дође до промене лица 

овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена дужника, 

оснивања нових правних субјеката од стране дужника  и свих других промена од значаја за 

правни промет 

 

________________________________    ___________________________________ 

(датум издавања меничног овлашћења)  ( потпис дужника - издаваоца менице) 
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           Прилог број 12а. 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

Модел меничног овлашћења: 

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 

54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96 и „Сл. лист СЦГГ“ број 1/2003- Уставна повеља), 

издајемо: 

Дужник________________________________ из _________________, _____________________ 

  (назив дужника)    ( место)        (адреса) 

______________ , ______________ , ______________________________ издаје 

(матични број)              ( ПИБ)   (број рачуна) 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

Поверилац, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови 

Сад,  текући рачун број:  

840-766661-15 код Управе за трезор 

У складу са условима за учешће у јавној набавци Медицинска средства ЈН 03/2020,предајемо 

вам у прилогу једну, бланко , соло меницу са серијским бројем__________________________ , 

као средство обезбеђења којим обезбеђујемо испуњење својих уговорених обавеза и 

овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете попунити до износа од 10% вредности 

понуде без ПДВ-а, што износи ______________ динара, 

словима:_________________________________________________________ 

Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са 

свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице  

_________________________________________ из новчаних средстава, односно друге 

имовине, са роком наплате 15 дана дуже од коначне реализације уговора закљученог по јавној 

набавци ЈН 03/2020 . 

Меница је важећа и у случају да у току важења уговора који ће бити закључен у поступку 

јавне набавке ЈН 03/2020 дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на 

рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

дужника  и свих других промена од значаја за правни промет 

 

 

________________________________    ___________________________________ 

(датум издавања меничног овлашћења)  ( потпис дужника - издаваоца менице) 

 

        Прилог број 13. 
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 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама  ( „Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје  

 

И З Ј А В У  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач, са свим својим законским 

заступницима, потврђује да нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                     понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 
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Прилог број 14. 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама набавкама  ( „Сл.гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје  

 

 

И З Ј А В У  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач потврђује да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе у којој је седиште понуђача) 

 

 

 

 

                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                            понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 

 

 

 

 

 


