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Нарушилац    
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ –ЦРВЕНИ КРСТ ПРПКУПЉЕ 

 
Адреса нарушипца 

 
ТРГ ТППЛИЧКИХ ЈУНАНКА БР. 16 18400 ПРПКУПЉЕ 

 
ПИБ 

 
100506920 

 
Матишни брпј 

 
07221932 

 
е-mail адреса 

 
prokuplje@redcorss.org.rs 

 
телефпн 

 
027/322-403 

 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ   ВРЕДНПСТИ    
ДПБАРА                                                                        

 
 
 
 
 

НАБАВКА  ПГРЕВНПГ ДРВЕТА  ЗА СПЦИЈАЛНП УГРПЖЕНЕ 
ГРАЂАНЕ  ПРПКУПЉA 

ЈН БР.  Д-1.1.2/20 
 
 

                                                                   
 
 
 
 

 Датум и време: 

Крајои рпк за дпстављаое ппнуда: 
 
30.06.2020 гпдине дп     11:00 шаспва 

Јавнп птвараое: 
 
30.06.2020. гпдине   у   11:15 шаспва 

 
 
 
 
 
 
 

Прпкупље, јун 2020 гпдине 
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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 
даљем тексту: ЗЈН), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј ЈН бр. 1.1.2/20 са делпвпдним 
мбрпјем 186 и Рещеоа п именпваоу кпмисије, за спрпвпђеое ппступка јавне набавке завпдни 
брпј 197, припремљена је: 

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсуи – ДПБАРА – Набавка  пгревнпг дрвеуа за спцијалнп 
угрпжене грађане града Прпкупља  ЈН бр. Д-1.1.2/20 

 
 
 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 3. 

 
 
 
 

II 

Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, 
кплишина и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин 
спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк 
изврщеоа, местп изврщеоа или испoруке дпбара, евентуалне 
дпдатне услуге и сл. 

3 

III Технишка дпкументација и планпви  3 

 
 

IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

4 

V Критеријуми за дпделу угпвпра 5 

VI Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде 6 

VII Мпдел угпвпра 17 

VIII Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 20 

 
 

Кпнкурсна дпкументација садржи 29 странe 
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I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
1. Ппдаци п наручипцу 
Нарушилац: Црвени крст Србије Црвени крст Прпкупље  
Адреса: Трг Тпплишких јунака бр.16. 18400 Прпкупље  
Интернет страница: www.prokuplje.org.rs   
ПИБ:100506920;                                                                                                                                                                    
Матишан бр: 07221932;                                                                                                                                                        
е-mail адреса: prokuplje@redcorss.org.rs                                                                                                             
Телефпн:    027/322-403                                                                                                                                                           
 
2. Врсуа ппсуупка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са 
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмеу јавне набавке 
Предмет јавне набавке брпј Д-1.1.2/20 су ДПБРА  – Набавка пгревнпг дрвета за спцијалнп 
угрпжене грађане Прпкупља 
 
ПРН: 0341300 дрвп за пгрев 
 
4. Наппмена укпликп је у пиуаоу резервисана јавна набавка 
Није резевисана јавна набавка 
 
5. Паруије 
Јавна набавка није пбликпвана у партије 
 
6. Кпнуаку (лице или служба)  
 
Лице  за кпнтакт: Љубинка Кпчулпвић, 
Е - mail адреса ljubinka.kodzulovic@gmail.com.  
 
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК 
ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Тражене карактеристике дпбара садржане су у Технишкпј спецификацији 
 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ, ПДНПСНП ДПКУМЕНТАЦИЈА П КРЕДИТНПЈ 
СППСПБНПСТИ НАРУЧИПЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
 

Напомена: не ппстпје 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:prokuplje@redcorss.org.rs
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IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне 
услпве за ушещће, дефинисане шланпм 75. ЗЈН, а испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у 
ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у следећпј табели, и 
уп: 
 

 
Р.бр 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

 
 

1. 

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, 
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у ппглављу VI пве 
кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппнуђаш 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве 
за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. 
ст. 1. таш. 1) дп 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм 
 
 

2. 

Да пн и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

Да је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије 
или стране државе када има седищте на 
оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 
 

4. 

Да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе 
из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у 
време. ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
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ДПДАТНИ УСЛПВИ 

 
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдауне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, а испуоенпст 
дпдауних услпва ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у нареднпј табели, и уп: 
 

Р.бр. ДПДАТНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац 5. у ппглављу VI пве 
кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппнуђаш 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава 
дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне 
набавке из шл. 76. ЗЈН, дефинисане пвпм 
кпнкурснпм дпкументацијпм.  

 
 
 

да распплаже  дпвпљним технишким 
капацитетпм, пднпснп да ппседује 
минимум 1(једнп) теретнп впзилп у свпјини 
или пп пснпву угпвпра п лизингу, угпвпра п 
закупу  или угпвпр п ппслпвнпј технишкпј 
сарадои. 

 
 

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
 

 Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке наведних 
у табеларнпм приказу пбавезних услпва ппд редним брпјем 1, 2, 3 и 4. и дпдауних услпва за 
ушещће у ппступку предметне јавне набавке наведних у табеларнпм приказу дпдатних услпва 
ппд редним брпјем 1,   у складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстављаоем ИЗЈАВЕ 
(Образац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из 
шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане пвпм кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  
      
 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, 

ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм 
слушају ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави ИЗЈАВУ ппдизврщипца (Образац 6. у 
ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), пптписану пд стране пвлащћенпг лица 
ппдизвпђаша и пверену пешатпм.  

 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 

испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају 
заједнп. У тпм слушају ИЗЈАВА (Образац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), мпра 
бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена 
пешатпм.  

 
 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 

вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписани нашин. 

 
 Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да затражи пд ппнуђаша, шија 

је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави кппију дпказа п испуоенпсти услпва, а мпже и 
да затражи на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти 
услпва. Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не 
дпстави тражене дпказе, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

Укпликп нарушилац буде захтевап дпстављаое дпказа п испуоенпсти пбавезних и 
дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке (свих или ппјединих дпказа п 
испуоенпсти услпва), ппнуђаш ће бити дужан да дпстави: 
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 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 1. наведен у табеларнпм приказу 

пбавезних услпва – Дпказ:  
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 

надлежнпг привреднпг суда;  
Предузетници: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре,, пднпснп извпд из 

пдгпварајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу 

пбавезних услпва – Дпказ: 
Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем 

ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или 
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре. Наппмена: Укпликп увереое Пснпвнпг суда не пбухвата 
ппдатке из казнене евиденције за кривишна дела кпја су у надлежнпсти редпвнпг кривишнпг 
пдељеоа Вищег суда, пптребнп је ппред увереоа Пснпвнпг суда дпставити И УВЕРЕОЕ ВИШЕГ 
СУДА на шијем ппдрушју је седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва 
или пгранка странпг правнпг лица, кпјпм се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за 
кривишна дела прптив привреде и кривишнп делп примаоа мита; 2) Извпд из казнене 
евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг 
криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе 
МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала 
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг 
заступника). Укпликп ппнуђаш има вище зскпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за 
свакпг пд оих.  

Предузетници и физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 

Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 3. наведен у табеларнпм приказу 

пбавезних услпва  - Дпказ:  
Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 

дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у 
ппступку приватизације.  

Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
 

 ДПДАТНИ УСЛПВИ 
Испуоенпст дпдауних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке – Технички 
капациуеу, ппнуђач дпказује дпсуављаоем следећих дпказа:  
 
1) Фптпкппија сапбраћајне дпзвпле, пднпснп пшитана електрпнска сапбраћајна дпзвпла за 
теретнп впзилп или фптпкппија угпвпра п закупу, лизингу угпвпр  п ппслпвнпј технишкпј 
сарадои или други акт на пснпву кпга кпристи впзилп укпликп впзилп није у власнищтву 
ппнуђаша.  
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  Ппнуђаши кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре 
не дпстављају дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташке 1) дп 4) ЗЈН, схпднп шл. 
78. ЗЈН. 

   Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана, и тп: ппнуђачи кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за 
привредне регистре не мпрају да дпставе, јер је јавнп дпступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs) 

 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент. 
 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим 
надлежним прганпм те државе. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе. 

 
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 

 

1. Криуеријум за дпделу угпвпра:  
 Избпр најппвпљније ппнуде нарушилац ће изврщити применпм критеријума, „најнижа 
ппнуђена јединична цена“. Приликпм пцене ппнуда кап релевантна узимаће се 
ппнуђена јединична цена без ПДВ-а. 
 
Елеменуи криуеријума, пднпснп начин на пснпву кпјих ће наручилац извршиуи дпделу 
угпвпра у сиууацији када ппсупје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или 
исупм ппнуђенпм ценпм.  

 
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке дпбара.  
 

 

VI ПБРАЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
 
Саставни деп ппнуде шине следећи пбрасци: 

1) Пбразац ппнуде (Пбразац 1); 
2) Пбразац структуре ппнуђене цене, са упутствпм какп да се пппуни (Пбразац 2);  
3) Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3);  
4) Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4); 
5) Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне 

набавке-шл.75. и 76.ЗЈН, наведених пвпм кпнурснпм дпкумнтацијпм, (Пбразац 5) 
6) Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне 

набавке  - шл. 75. ЗЈН, наведених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 6). 
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VII ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара Набавка  
пгревнпг дрвета за спцијалнп угрпжене грађане Прпкупља  ЈН бр. Д-1.1.2/20 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђаша: 
 

 
 
 

Матишни брпј ппнуђаша: 
 

 
 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 
 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 
 

 
 
 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
 
 

 
 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
 
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп 
се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, 
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПГРЕВНПГ ДРВЕТА ЗА СПЦИЈАЛНП УГРПЖЕНЕ ГРАЂАНЕ  ПРПКУПЉА 
 

Бр. Назив дпбара Јед. мере Пквир 
кплич. 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Суппа 
ПДВ-а 

Јединична цена 
са      ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пгревнп дрвп тврдих лищћара 
пблице(буква, храст, граб) са 
трпщкпвима превпза и истпвара  
на адресу кприсника спцијалне 
защтите  

прпстпрни
метар 

260  10%  

 
УКУПНП БЕЗ ПДВ-а 

 
 

 
ПДВ  10%  

 
 

 
СВЕГА: 

 
 

 
 

Рпк и нашин плаћаоа (у закпнскпм рпку пд 45 дана) 
 

 
 

Дпзвпљени аванс највище  дп 25% пд вреднпсти угпвпра са 
ПДВ-пм. 

Захтевам аванс у изнпсу _____ 
пд вреднпсти угпвпра са ПДВ-пм 

Рпк важеоа ппнуде (не краћи пд 60 дана) 
 

________   дана 
 

Рпк исппруке сукцесивнп (не дужи пд 120 дана) 
 

________   дана пд дана 
дпстављаоа списка са адресама 
кприсника 

Местп и нашин исппруке 
 
 

Према накнаднп дпстављенпм 
списку нарушипца са адресама 
кприсника  најугрпжених 
станпвника Прпкупља 

 
 
 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 

Напомене : Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме 
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп  
ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде 
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
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OБРАЗАЦ 2) 

 

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

 

 Предмет ЈН Кплишина Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена 
са ПДВ-пм 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-пм 

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

Пгревнп дрвп 
тврдих лищћара 
(буква, храст, граб) 
са трпщкпвима 
превпза и истпвара  
на адресу 
кприсника 

спцијалне защтите 

 260     

  УКУПНП:    

 

 

Упуусувп за пппуоаваое пбрасца сурукууре цене:  

 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 

 у кплпни 3. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а,  

 у кплпни 4. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм,  

 у кплпни 5. уписати укупна цена без ПДВ-а, и тп такп щтп ће ппмнпжити јединишну цену 

без ПДВ-а (наведену у кплпни 3.) са траженим кплишинама (кпје су наведене у кплпни 

2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у кплпни 6. уписати кпликп изнпси укупна цена са ПДВ-пм  и тп такп щтп ће ппмнпжити 

јединишну цену са ПДВ-пм (наведену у кплпни 4.) са траженим кплишинама (кпје су 

наведене у кплпни 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-пм. 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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                                                                                                                                                            (ПБРАЗАЦ 3) 
 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести назив 
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу 
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

 

Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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                                                                                                                                                           (ПБРАЗАЦ 4) 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________, даје: 
                                                                                                                       (Назив ппнуђаша) 

 

ИЗЈАВУ                                                                                                                                                                             
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти Набавка  пгревнпг дрвета за спцијалнп угрпжене грађане 
Прпкупља  ЈН бр. Д-1.1.2/20, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 
Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп 
заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да 
је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у 
смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку 
јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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(ПБРАЗАЦ 5) 

 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Ппнуђаш  _____________________________________________[навести назив ппнуђача] у 
ппступку јавне набавке- Набавка  пгревнпг дрвета за спцијалнп угрпжене грађане Прпкупља  ЈН 
бр. Д-1.1.2/20,  испуоава све услпве из шл. 75. и 76. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
Ппнуђач испуоава дпдауне услпве: 

5) пднпснп да ппседује минимум 1(једнп) теретнп впзилп у свпјини или пп пснпву 
угпвпра п лизингу, угпвпра п закупу  или угпвпр п ппслпвнпј технишкпј сарадои.   

 
  

 
Местп:_____________                                                            Ппнуђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, на кпји нашин сваки 
ппнуђаш из групе ппнуђаша изјављује да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) 
дп 4) ЗЈН, а да дпдатне услпве испуоавају заједнп.  
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(ПБРАЗАЦ 6) 

 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППДИЗВПЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Ппдизвпђаш  _____________________________________________[навести назив ппдизвпђача] 
у ппступку јавне набавке- - Набавка  пгревнпг дрвета за спцијалнп угрпжене грађане Прпкупља  
ЈН бр. Д-1.1.2/20,  испуоава све услпве из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу 
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
Местп:_____________                                                            Ппдизвпђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана 
пд стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.  
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VIII МПДЕЛ УГПВПРА 
                                                                 УГПВПР П КУПППРПДАЈИ 
                                              
   Закључен између: 
 
    1.  Црвени крст Србије –Црвени крст Прпкупље, са седищтем у Прпкупљу у    ул. Трг 

Тпплишких јунака бр, 16; Матишни бр. 07221932, ПИБ: 100506920; Бр.рашуна:                                         
200-2368540101011-18 кпд Ппщтанске щтедипнице, Телефпн: 027/322-403,  кпга заступа 
секретар Драган Субптић ( у    даљем  тексту Нарушипц. 

 
               2. ___________________________________________ са седищтем у ________________, 
   ул.__________________________, ПИБ _____________________, Мат.бр. __________________,  
   Бр. рашуна _______________________, Назив банке ____________________, Телефпн 
_________,    кпга заступа __________________________ (у даљем тексту  Дпбављаш) 
 
   Пснпв угпвпра: 
   ЈНМВ Брпј  Д-1.1.2./20 
   Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:_________________ 
   Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр.______________ пд ______ 2019.гпд.  
                                                                      

Ппција: ( Ппнуђаши из групе ппнуђаша или ппдизвпђаши): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(У слушају ппдпщеоа заједнишке ппнуде ппнуде, пднпсни са ушещћем ппдизвпђаша, на гпроим 
цртама мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши) 

                           
Предмеу угпвпра:                                                                                                                                                                                                
.                                                                                       Члан 1. 
Предмет угпвпра је куппвина дпбара – дрва за пгрев за кприснике спцијалнп угрпжене грађане  
Прпкупља за грејну сезпну 2020/2021 на пснпву спрпведенпг ппступка јавне набавке мале 
вреднпсти бр. Д-1.1.2/20 према Технишкпј спецификацији и ппнуди Прпдавца брпј пд ________ 
2020 гпдине,  и шини саставни деп угпвпра у ппгледу технишких карактеристика дпбара. 
 
Вреднпсу угпвпра: 
                                                                                         Члан 2. 

Фактурисаое пгревнпг дрвета врщиће се пп јединишнпј цени  кпја изнпси 
____________ динара пп прпстпрнпм метру  без ПДВ-а,  све дп прпцеоене вреднпсти 
јавне набавке  кпја изнпси 1.227.200,00 динара без ПДВ-а, пднпснп  1.350.000,00 са 
ПДВ-пм. Јединишна  цена из ппнуде    је  фиксна   и непрпменљива.                                                                                                                                                     
 
Начин плаћаоа: 
                                                                                        Члан 3. 
Oбавезује се Купац да ће изврщити плаћаое купппрпдајне цене из става 1. пвпг шлана, пп 
следећпј динамици:  
- aванс, у изнпсу пд 25%, накпн закљушеоа угпвпра, (акп ппнуђаш захтева аванс). 
- пстатак изнпса накпн исппруке дпбара кпја су предмет пвпг угпвпра у рпку пд 45 дана пд дана 
пријема фактуре, пднпснп пп пренпсу средстава из бучета ппщтине на рашун нарушипца, уз 
дпказ да су исппруке изврщене лицима пп претхпднп дпстављенпм списку пд стране 

нарушипца. 
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Рпк и начин исппруке: 

                       Члан 4. 
Исппрука укупне кплишне пгревнпг дрвета, кпја су предмет угпвпра врщиће се сукцесивнп, 
ппјединашнп  „франкп двприщте“, на сваку ппјединашну адресу са списка кпји дпстави Купац – 
Црвени крст Прпкупље.  
Адресе кприсника на теритприји града Прпкупља на кпје се врщи исппрука дпбара, кап и 
динамику исппруке и редпслед адреса пп кпјима ће се врщити исппруке, дпставиће Купац – 
Црвени крст Прпкупље, пдмах накпн закљушеоа угпвпра. Прпдавац је дужан да укупну 
кплишину дпбра исппруши у складу са технишкпм спецификацијпм и ппнудпм, у рпку пд 
________ дана пд дана дпстављаоа списка кприсника спцијалне защтите пд стране Нарушипца.  
 
Прпдавац је дужан да приликпм исппруке дпбара за свакпг кприсника  сашини птпремницу у 
кпјпј ће бити наведен датум исппруке, врста и кплишина пгревнпг дрвета и унете евентуалне 
примедбе кприсника на кплишину и квалитет. Један примерак птпремнице урушиће се 
кприснику, а један примерак дпставити Купцу – Црвени крст Прпкупље. 

 
                     Члан 5. 

Купац и Прпдавац ће у присуству кпмисије приликпм сваке исппруке записнишки кпнстатпвати 
квалитативни и квантитативни пријем дпбара. Укпликп кпмисија утврди да исти нису 
пдгпварајућег квалитета има правп да пдбије пријем истих, и да п тпме писменп пбавести 
исппрушипца. Ппнуђаш је дужан да нпве пдгпварајуће кплишине исппруши у рпку пд 3 дана пд 
дана пдбијаоа пријема непдгпварајуће исппруке.  
Све трпщкпве пкп нпве исппруке снпси искљушивп прпдавац. 
 
Средесувп финансијскпг пбезбеђеоа 
        Члан 6. 
Oбавезује се Прпдавац да дпстави Купцу, прилпкпм закљушеоа Угпвпра, кап средествп 
финансијскпг пбезбеђеоа – меницу за ппвраћај аванснпг плаћаоа, кпја изнпси 
________________________ динара.  
Уз менице се дпставља и пдгпварајуће менишнп пвлащћеое и картпн деппнпваних пптписа 
кпји мпра бити пверен пд ппслпвне банке прпдавца. Менице мпрају бити регистрпване у 
Регистру меница Нарпдне банкеСрбије, а кап дпказ се уз меницу дпставља кппија захтева за 
регистрацију менице, oверенпг пд ппслпвне банке Прпдавца.  
Менишнп пвлащћеое мпра имати рпк важнпсти 30 дана дуже пд угпвпренпг рпка за изврщеое 
ппсла.  
 
Рпк важеое угпвпра 
                                                                          Члан 7. 
Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених представника угпвпрних 
страна и важи дп испуоеоа пбавеза, најдуже дп краја гпдине. 
 
Раскид Угпвпра         
                                                                         Члан 8.                                                                                                                                                              
Пвај угпвпр је мпгуће раскинути у следећим слушајевима:                                                                                               
-  акп једна пд  угпвпрених страна не испуни свпје пбавезе;                                                                                                      
-  aкп услед пкплнпсти кпје су ван кпнтрпле угпвпрених страна, кап щтп је вища сила нису   у 
мпгућнпсти да наставе или дпврще угпвпрене пбавезе.                                                                                                        
 
Ппшуе пдредбе 

                  Члан 9. 
На сва питаоа кпја нису предвиђена пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима.  
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Све евентуалне сппрпве кпји настану из пвпг угпвпра, угпвпрне стране ппкущаће да реще 
сппразумнп.  
Укпликп се сппрна питаоа из претхпднпг става не мпгу рещити на наведени нашин, за 
рещаваое сппра надлежан је стварнп и меснп надлежан суд пп седищту Купца.  
 
                                                                         Члан 10.  
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветних примерака, пп 2 (два) примерка за сваку угпвпрну 
страну.  

 
Прпдавац                                                          Купац 
______________                        Црвени крста Прпкупље 

Секретар                                                                      

         Драган Субптић 
    __________________________ 

 

 

 

 
Напомена:   пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са 
изабраним ппнуђачем, кап и да ће наручилац, акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да 
закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке 
дпставити дпказ негативне рефренце, пднпснп исправу п реализпванпм средству 

пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке. 
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I УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Цревени крст Србије-Црвени крст Прпкупље Трг Тпплишких јунака 
бр.16. 18400 Прпкупље са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку  пгревнпг дрвеуа за спцијалнп 
угрпжене грађане Прпкупља ЈН бр Д-1.1.2/20- НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра 
благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 30.06.2020 гпдине дп 11:00 
шаспва.  
  
Јавнп птвараое ппнуда  ће се пбавити 30.06.2020  гпдине у 11:15 шаспва у прпстпријама 
Црвенпг Крста Прпкупља Трг Тпплишких јунака бр. 16. Прпкупље. 
 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду 
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. 
Птвараое ппнуда је јавнп. Приликпм птвараоа ппнуда впди се записник п птвараоу ппнуда. У 
записнику п птвараоу ппнуда уписују се сви ппдаци из шл. 104 Закпна. Записник п птвараоу 
ппнуда, накпн заврщенпг ппступка птвараоа, пптписују шланпви Кпмисије за јавну набавку и 
присутни пвлащћени представници ппнуђаша, кпји преузимају кппију записника пдмах пп 
заврщенпм ппступку птвараоа. 
Фптпкппија записника се дпставља ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа 
ппнуда у рпку пд три дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.                                     
 
Нарушилац ће дпнети пбразлпжену пдлуку у вези са пвпм јавнпм набавкпм у пквирнпм рпку пд 
10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. Нарушилац ће, у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа 
пдлуке, исту пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на  интернет страници Града Прпкупља.  
 
Ппнуда мпра да садржи пверен и пптписан:  

- Пбразац ппнуде (Пбразац 1);                                                                                                                             
- Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац 2);                                                                                            
- Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3);                                                                                    
- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4);                                                                                     
- Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. и 
76. ЗЈН (Пбразац 5);                                                                                                                                                 
- Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 
75. (Пбразац 6), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем;                                                              
- Мпдел угпвпра(Пбразац 7);                                                                                                                                   
- Изјава ппнуђаша п средству финансијскпг пбезбеђеоа Пбразац А ; 
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Преппручљивп је да ппнуђач кпмплеуан садржај ппнуде преда у фпрми кпја пнемпгућава 
убациваое или уклаоаое ппјединих дпкуменауа накпн пувараоа ппнуда. Ппнуда уреба да 
буде ппвезана уракпм (јемсувеникпм) у целини и запечаћена 

3. ПАРТИЈЕ                                                                                                                                                                  

Јавна набавка није пбликпвана у партије. 

4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА                                                                                                              

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ                                                                                     

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 

нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп 

ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. 

„Измена ппнуде за јавну набавку  дпбара - Набавка  пгревнпг дрвеуа за спцијалнп угрпжене 

грађане Прпкупља ЈН бр Д-1.1.2/20   - НЕ ПТВАРАТИ”.                                                                                

„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара - Набавка  пгревнпг дрвеуа за спцијалнп угрпжене 

грађане Прпкупља ЈН бр Д-1.1.2/20 -    НЕ ПТВАРАТИ” или                                                                     

„Пппзив ппнуде за јавну набавку  дпбара - Набавка  пгревнпг дрвеуа за спцијалнп угрпжене 

грађане Прпкупља ЈН бр Д-1.1.2/20 - НЕ ПТВАРАТИ”  или                                                                         

„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку  дпбара -  - Набавка  пгревнпг дрвеуа за спцијалнп 

угрпжене грађане Прпкупља ЈН бр Д-1.1.2/20  НЕ ПТВАРАТИ”.   

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 

ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 

навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.                                                                           

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 

6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ                                               

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.               

У Пбрасцу ппнуде (Пбразац 1. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), ппнуђаш навпди на 

кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку 

ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ                                                                                                                  

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (Пбразац 1. у 

ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, 

прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи 

пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 

изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 

ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
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Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва (Пбразац 6. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације). 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА                                                                                                                                        

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.                                                                                                                

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 

кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 

набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1)  и 2) ЗЈН и тп ппдатке п:                   

-  шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 

групу ппнуђаша пред нарушипцем,                                                                                                                           

-  ппису ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу IV пве кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 

услпва (Пбразац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације).                                                     

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са ЗЈНпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 

и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА                                                                                                                               

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.                                                                                                            

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 

кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 

набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп:  

1. Ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 

кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем.шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, 

пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем, и 

2. Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоеу угпвпра.                            

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 
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Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 
и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.                                                                               

Плаћаое се врщи:                                                                                                                                                    

- aванс, у изнпсу пд 25% пд врднпсти угпвпра са ПДВ-пм, накпн закљушеоа угпвпра( акп ппуђаш 

захтева аванс)                                                                                                                                                                       

- псуауак изнпса накпн исппруке дпбара кпја су предмеу пвпг угпвпра у рпку пд 45 дана пд 

дана пријема факууре уз дпказ да су исппруке изврщене лицима пп претхпднп дпстављенпм 

списку пд стране нарушипца. 

9.2. Захтев у ппгледу исппруке дпбара  

Ппнуђаш је дужан да укупну кплишину дпбара исппруши у складу са технишкпм спецификацијпм 
и ппнудпм, најдуже 120 дана пд дана када Нарушилац дпстави списак кприсника спцијалне 
защтите. Месуп исппруке је на адресама кприсника дпбара према накнаднп дпсуављенпм 
списку Наручипца (сви кприсници су из Прпкупља).  
Нарушилац и ппнуђаш ће у присуству кпмисије приликпм сваке исппруке записнишки 
кпнстатпвати квалитативни и квантитативни пријем дпбара. Укпликп кпмисија утврди да исти 
нису пдгпварајућег квалитета има правп да пдбије пријем истих, и да п тпме писменп пбавести 
исппрушипца. Ппнуђаш је дужан да нпве пдгпварајуће кплишине исппруши у рпку пд 3 дана пд 
дана пдбијаоа пријема непдгпварајуће исппруке. 
 
9.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде                                                                                                            

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.У слушају истека 

рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша 

прпдужеое рпка важеоа ппнуде.                                                                                                                    

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 

9.4. Други захтеви                                                                                                                                                      

Нема други захтева. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ                

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 

трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 

ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.  

У цену су урашунате све ставке предвиђене Технишкпм спецификацијпм. Цена је фиксна и не 
мпже се меоати у тпку трајаоа угпвпрнпг перипда.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 

92. Закпна. 

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП 
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ 
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ                                                                                                                              
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Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и 
привреде. 

Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 

Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 

12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 

ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

Ппнуђаш кпји буде изабран кап најппвпљнији дужан је да приликпм закљушеоа угпвпра преда 
мрницу нарушипцу:  
- Сплп банкарску меницу са менишним пвлащћеоем за ппвраћај аванснпг плаћаоа (самп 

укпликп  ппнуђаш захтева аванснп плаћаое) Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у тренутку 
закљушеоа угпвпра нарушипцу дпстави банкарску меницу за ппвраћај аванснпг плаћаоа 

Изабрани ппнуђач у тренутку закљушеоа угпвпра предмета јавне набавке пбавезнп дпставља 

средствп финансијскпг пбезбеђеоа – меницу за ппвраћaј аванснпг плаћаоа 

-дпкументација кпја се дпставља уз меницу- 

1. МЕНИЦУ  (регисурпвану, пверену и ппуписану)                                                                          
2. MЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ  (пппуоенп , ппуписанп и печаупм пверенп)                                 
3. ППТВРДУ П РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ                                                                                                    
4. КАРТПН ДЕППНПВАНИХ ППТПИСА  

 

ПРАВИЛНП ПВЕРЕНА И ППТПИСАНА МЕНИЦА 
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Пбразац А-ПБРАЗАЦ  МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА 

На  пснпву  Закпна  п  меници  и  Пдлуке п  пблику  и  нашину  и  кприщћеоу  

јединствених инструмената платнпг прпмета               

______________________________из____________________,_____________________,                                
(назив правнпг лица)                                                                      (местп)                                                                  (адреса)   

___________________________,_______________________,_______________________         

(матишни брпј)                                                                            (ПИБ)                                                            (текући рашун) 

дпставља: 

МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ                                                                                                                               

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦЕ 

КПРИСНИК:  Црвени крсу Србије Црвени крсу  Прпкупље  Трг упличких јунака бр. 16,  

Прпкупље     жирп рачун  200-2368540101011-18 

За јавну набавку дпбара бр. ЈН бр. Д-1.1.2/20   Набавка пгревнпг дрвеуа та спцијалнп 

угпжене грађане Прпкупља, дпстављамп Вам у прилпгу 1 (једну) бланкп сппствену (сплп) 

меницу, серијски брпј:  _________________________________ 

Пвлащћујемп Вас кап Ппверипца да меницу,  дату кап средствп пбезбеђеоа за 

ппвраћај аванса у висини плаћенпг аванса  тј. на изнпс пд __________________ динара и 

пвлащћујемп Вас кап  Ппверипца  да  безуслпвнп  и  непппзивп,  без  прптеста  и  трпщкпва, 

вансудским путем у складу са важећим прпписима изврщите наплату свпјих пптраживаоа са 

свих нащих рашуна кап Дужника – издавапца менице из нпвшаних средстава, пднпснп друге 

импвине. 

Меница је важећа и у слушају да у тпку изврщеоа предметнпг ппсла пднпснп у тпку 

гарантнпг рпка  дпђе дп прпмена лица пвлащћених за  распплагаое средствима на текућем 

рашуну Дужника -  Дпбављаша, статусних прпмена кпд Дужника - Дпбављаша, псниваоа нпвих 

правних субјеката и др.  

Меница за ппвраћај аванснпг плаћаоа (самп укпликп  ппнуђаш захтева аванснп плаћаое) 
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра нарушипцу дпстави банкарску 
меницу за ппвраћај аванснпг плаћаоа, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на 
први ппзив. Банкарска меница за ппвраћај аванснпг плаћаоа издаје се у висини плаћенпг 
аванса са ПДВ-пм, и мпра да траје наjкраће дп правдаоа аванса. Нарушилац не мпже 
исплатити ниједан изнпс пре негп щтп прими траженп средствп финансијскпг пбезбеђеоа за 
ппвраћај аванснпг плаћаоа. Ппднета банкарска меница не мпже да садржи дпдатне услпве за 
исплату, краће рпкпве пд пних кпје пдреди нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди 
нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. 

    

    ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                                 М.П.                                  ................................................... 

НАППМЕНА: Пвде је дат мпдел менишнпг пвлащћеоа. Ппнуђаш није дужан да дпстави 

пптписан и пешатиран бащ пвај пбразац. 
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Јавна набавка брпј: ЈН бр. Д-1.1.2/20                                                                                                                            

Набавка пгревнпг дрвеуа за спцијалнп угрпжене граађане 

Пбразац А 

 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА ЗА 
ППВРАЋАЈ АВАНСНПГ ПЛАЋАОА 

 

 
 
ПОНУЂАЧ :______________________________________________ 
 
 

 

Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ћу, укпликп мпја ппнуда 

буде пцеоена кап најппвпљнија у ппступку јавне набавке пгревнпг дрвета  ЈН бр. Д-1.1.2/20   у 

тренутку закљушеоа угпвпра п јавнпј  набавци дпставити сппствену бланкп меницу, за 

ппвраћај аванснпг плћаоа, прпписнп пптписану и пверену са кппијпм депп картпна, дпказпм  

п регистрацији   менице у регистру Нарпдне банке Србије и пвлащћеоем за пппуну менице 

наслпвљеним  на  Црвени крст Србије –Црвени крст  Прпкупље, са клаузулама „без прптеста“, у 

изнпсу плаћенпг аванса са ПДВ-пм пд  са рпкпм важнпсти најкраћи дп правдаоа аванса. 

 
                                                                                          Пптпис пдгпвпрнпг лица ппнуђача 

                                                                                                              
                                                                          МП                           ____________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                 



 

Кпнкурсна дпкуменуација за јавну набавку мале вреднпсуи ЈН бр Д-1.1.2/20                                                   
Набавка пгревнпг дрвеуа за спцијалнп угрпжене грађане Прпкупља – Црвени крсу Прпкупље 

 27/ 29 

  

 

13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ                                                                               
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.  

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ                   
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику                                                                                                    - 
путем ппште на адресу наручипца: Црвени крст Србије Црвени крст  Прпкупље, Трг Тпплишких јунака 
16. 18400, 18400 Прпкупље,  електрпнске ппште на e-mail :  ljubinka.kodzulovic@gmail.com.                                                                                                                                                    

тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, 
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, свакпг раднпг дана  (ппнедељак- петак) пд 
7:30 дп 14:00 шаспва.  
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр. Д-1.1.2/20    Набавка пгревнпг дрвеуа за 
спцијалнп угрпжене граћане.                                                                                                                     

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује 
кпнкурсну дпкументацију.  

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 
дпзвпљенп.  

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН,  и тп:                  
- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници;                                                                                                                                   
- акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 
електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева да на 
исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да тп и ушини када је тп 
неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 

15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА 
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА                                                                                                                          
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева 
пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, 
а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. ЗЈН).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк 
да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и 
кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.                                                                                                     
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву.  
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16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш. 

17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВПМ П САДРЖИНИ ППТПУНПГ ЗАХТЕВА  

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице кпје има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да 
претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг ЗЈН.  

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републишка кпмисија).  

Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: 
prokuplje@redcorss.org.rs  или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу нарушипца.                                                                                                                                                                                                              

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац 
пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву 
на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници нарушипца, најкасније у рпку пд два дана пд дана 
пријема захтева.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 
три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је 
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и 
неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим укпликп је 
ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке 
из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на 
Ппрталу јавних набавки. 

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке 
акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.                                                                                                                                          
Захтев за защтиту права мпра да садржи:  

1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт;                                                                                                  
2) назив и адресу нарушипца;                                                                                                                                           
3)ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;                                                    
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке;                                                                                         
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;                                                                                                                 
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг ЗЈН;                                                                                                                       
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7) пптпис ппднпсипца.  

Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое захтева за 
защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту Републишке кпмисије, у смислу шлана 151. 
став 1. ташка 6) ЗЈН, је:  

1. Ппуврда п извршенпј уплауи уаксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елеменуе:  

(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;                                                                              
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да је 
налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга. * 
Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна дпстављенпг 
пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп прпвери шиоеницу да ли 
је налпг за пренпс реализпван.                                                                                                                                                              
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи - 60.000 динара;                                                                          
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;                                                                                                                                      
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;                                                                                                                                              
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту 
права;                                                                                                                                                                                                 
(7) сврха: ЗЗП; Црвени Крст Србије – црвени крст  Прпкупље, ул.  Трг Тпплишких јунака бр.16  ЈН бр.  Д-
1.1.2/19;                                                                                                                                                                                             
(8) кприсник: бучет Републике Србије;                                                                                                                                         
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата 
таксе;                                                                                                                                                                                                  
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  

2. Налпг за уплауу, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1, 
или  

3. Ппуврда издауа пд суране Републике Србије, Минисуарсува финансија, Управе за урезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 
1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен 
рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр 
(кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое 
и други кприсници јавних средстава), или 

4. Ппуврда издауа пд суране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) 
кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прпписпм. 

Ппступак защтите права регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.  

 
2. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка 
за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  

          За све шуп није ппсебнп прецизиранп пвпм кпнкурснпм дпкуменуације важи Закпн п 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, брпј 124/12). 


