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ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ- ЦРВЕНИ КРСТ НИШ 
(основан 1878) 

Обреновићева 39, 18000 Ниш 
http://www.cknis.org.rs/ 

 
 
 

На основу чл. 32. и 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. 86/15), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке, број 358/2 од 8.11.2019.године и Решења о  образовању  
комисије за јавну набавку, број 358/1 од 8.11.2019.године, припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 

за  
 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
 

БРOJ 5/2019 - НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 
 
 
 

 
 

 
 Датум и време 
Крајњи рок за подношење понуда 18.11.2019. године до 1400 часова 
Јавно отварање понуда 18.11.2019. године у 1600 часова 
 

 
 
 

У Нишу, новембар 2019. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

   
 
I   Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке 
 
II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга,начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења, евентуалне додатне услуге и сл. – Спецификација предмета набавке 

 
III Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 
V   Критеријуми за доделу уговора 
 

 VI   Изјава понуђача 
 

VII  Изјава понуђача и подизвођача 
 
VIII Изјава групе понуђача 
 

 IX Изјава понуђача о независној понуди 
 

X Изјава понуђача и подизвођачао независној понуди 
 
XI Изјава групе понуђачао независној понуди 
 
XII Овлашћење  представника понуђача 
 
XIII Образац понуде са обрасцем структуре цене и упутством како да се 

попуни 
 
XIV Модел уговора 
 
XV Образац трошкова припреме понуде 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И  

ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Подаци о наручиоцу: 
Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш,  
Матични број: 07173199; ПИБ: 100338133 
Адреса: Ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш 
Интернет страница:http://www.cknis.org.rs/ 
 
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, на 
основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке. 
На ову набавку примењиваће се: Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015); Закон о општем управном поступку у делу који није 
регулисан Законом о јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. 
гласник РС“ бр. 30 /10), Закон о облигационим односима након закључивања уговора 
о јавној набавци („Сл. лист СФРЈ“ 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ 31/93). 
 
3. Предмет и опис предмета јавне набавке:Добра 
Предмет јавне набавке су добра - Набавка огревног дрвета(брoj 5/2019). Укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 727.272,00 динара без ПДВ 
Назив и ознака из општег речника набавке:03413000-8 – Дрво за огрев. 

4. Право учешћа у поступку: 

Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове 
прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: 
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са Порталa јавних 
набавки http://portal.ujn.gov.rs/и сајта наручиоца  http://www.cknis.org.rs/ 
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети и лично у просторијама 
наручиоца на адреси: Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш, Ул. Обреновићева 39, 
18000 Ниш,сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 сати. 
 
6. Начин и рок за подношење понуда: 
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
Благовременим ће се сматрати све  понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније до 18.11. 2019. године до 14:00 сати. 
Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки 
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други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. 
Наручилац  ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема 
и понуђачу ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о пријему. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: 
Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш, Ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш, са 
назнаком – Отворити комисијски - Понуда за учествовање у поступку јавне набавке 
мале вредности - Набавка огревног дрвета.(ЈН број 5/2019).  
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта 
понуђача. 
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

7. Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење 
понуда, тј. 18.11.2019. године у 16:00 сати у просторијама наручиоца, на адреси: 
Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш, Ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш, 
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 
понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати 
овлашћења која ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 
 
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана њеног доношења.  
 
9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
10. Лицe за контакт у времену од 8:30 до 14:00 сати (од понедељка до петка) je 
Сања Стојановићиз Црвеног крста Ниш, контакт телефон/телефакс: 018/511-316, e-
mail:sekretar@cknis.org.rs  
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II    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. - СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ 

 
Спецификација предмета набавке 

 
 

Дрво за огрев  -  буква  - 166 просторних  метара (оквирно). 
Наведена количина дрва за огрев представља оквирну количину за потребе 

Наручиоца, а количине су дате оквирно на основу искуства наручиоца из претходног 
периода. Наручилац задржава право да може наручити мањи или већи обим добара од 
оквирно одређених количина у спецификацији, највише до процењене вредности за 
ту партију јавне набавке.  

 
Квалитет дрвета: Понуђач је дужан да испоручи огрев квалитета који је у 

складу са нормативима и стандардима за ту врсту добара. 
 

Мерне јединице: Огревно дрво се слаже и продаје у просторним метрима  (прм). 
Један просторни метар представља запремину сложеног дрвета у коцки димензије 1х 
1х1 метар. 
 

Понуђач је у обавези да испоруку дрва врши на локцији ЈКП „Mediana“ Ниш, 
ул. Мраморска бр. 10, Ниш, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова, уз 
предходну најаву од најмање 3 сата, пре планиране испоруке. 
 

Услучају приговора на врсту и квалитет огрева,Наручилац одмах по сазнању за 
недостатке, обавештава Добављача који упућује стручно лице ради утврђивања 
чињеничног стања и о томе сачињавају записник. 

Пријем и контрола добара врши се у присуству представника понуђача и 
представника наручиоца и том приликом се саставља записник о примопредаји који 
мора бити потписан од стране представника обе стране.  

Наручилац није дужан да прими наведена добра уколико се приликом пријема 
утврди очигледна несагласност испоручених добара са техничким спецификацијама 
или уколико испоручена добра очигледно одступају од уговореног квалитета 
(испоручено огревно дрво није прве класе и сл.). 

Понуђена добра сматраће се одговарајућим, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) 
Закона уколико испуњавају све захтеве из техничке спецификације наведене у 
поглављу II конкурсне документације. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, 
као и назив добара из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се 
попуни, која је дата у прилогупојединачног уговора.   
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Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су 
оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и 
уочена одступања испоручених добара у односу на квалитет дефинисан техничком 
спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који потписује 
комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања 
посебног записника отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, 
дужан је да неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, 
сачиниће се записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у 
спецификацијама и другим позитивноправним прописима који регулишу наведену 
област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у 
складу са одредбама уговора. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених добара, Наручилац има 
право да затражи проверу квалитета од стране надлежне институцијена основу 
позитивноправних прописа који регулишу наведену област и који прописују начин 
контроле квалитета предметних добара, а на терет добављача.    

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да испоручена добра не 
одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат 
анализе на основу позитивноправних прописа који регулишу наведену област и који 
прописују начин контроле квалитета предметних добара, добављач се обавезује да, у 
року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, испоручена 
добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног 
квалитета. 
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III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 9. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015). 

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима 
наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.  

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и 
спецификацију садржану у конкурсној документацији. 

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и 
података који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која 
не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за понуђача и као 
резултат може имати одбијање његове понуде. 

 
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 

 
 а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуђач самостално подноси понуду,  
или 
Изјаву понуђача и подизвођача –попуњену, печатом оверену и потписану, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
 б) Изјаву понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и 

потписану, уколико понуђач самостално подноси понуду,  
или 
Изјаву понуђача и подизвођача о независној понуди –попуњену, печатом 

оверену и потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 
Изјаву групе понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и 

потписану, уколико понуду подноси група понуђача. 
 в)       Образац понуде са обрасцем структуре цене -попуњен, печатом оверен 
и потписан;  

 г) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 
 

 
 * у случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 
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јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог 
Упутства. 
 *  понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме 
понуде - попуњен, печатом оверен и потписан. 
 

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

 
 Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 

ПОНУДЕНИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
* Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, 
овери печатом, потпише и достави у оквиру понуде. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 
језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води 
поступак јавне набавке. 
 

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на 
коју понуђач уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт 
особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Црвени крст 
Ниш, ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш, ЈН број 5/2019 - НАБАВКА ОГРЕВНОГ 
ДРВЕТА, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 
транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити 
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и адресу седишта свих 
понуђача из групе понуђача.Понуду доставити на адресу: Црвени крст Ниш, ул. 
Обреновићева 39, 18000 Ниш. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 18.11.2019. године 
до 1400сати. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, 18.11.2019. године,по истеку 
рока за подношење понуда, у 1600сати, у објекту Црвеног крста Ниш, у улици 
Обреновићева 39 (сала Црвеног крста Ниш). 

Црвени крст Ниш ће, по пријему одређене понуде, на коверти или на кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
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према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно, Црвени крст 
Нишће предати понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат 
пријема понуде. 

Понуда коју Црвени крст Ниш није примиo у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

Подаци које су понуђачи у обавези да унесу у обрасце морају бити јасно, читко 
откуцани или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и 
потписом овлашћеног лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне 
документације.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу 
и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која претходно 
попуњена мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из 
групе понуђача.  

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 
групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно 
је назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу 
седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача. 

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 
 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ  
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или 

опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или 

на кутији, 5/2019 - Набавка огревног дрвета,изменa, допунa или опозив понудеса 
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“и да у року одређеном за подношење понуда достави на 
адресу: Црвени крст Ниш, ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш. 

 „Измена понуде запоступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 5/2019 
– Набавка огревног дрвета,ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш, са назнаком „НЕ 
ОТВАРАТИ“.-„НЕ ОТВАРАТИ“,или 
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„Допуна понудезапоступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 5/2019 – 
Набавка огревног дрвета - „НЕ ОТВАРАТИ“,или 

„Опозив понудезапоступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 5/2019 – 
Набавка огревног дрвета - „НЕ ОТВАРАТИ“,или 

„Измена и допуна понудезапоступак јавне набавке мале вредности добара,брoj 
5/2019–Набавка огревног дрвета,„НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести назив, адресу седишта,  контакт 
особу, телефон, телефакс и  e-mail свих понуђача из групе понуђача. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ 

МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ 
КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОНУДА 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понудеса обрасцем структуре цене и 
Модел уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као 
заједничку понуду. 

 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има 

дужан је да у делу конкурсне документације Образац понудеса обрасцем структуре 
цене иМоделу уговора наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и 
адреса седишта подизвођача, док је уОбрасцу понуде са обрасцем структуре 
ценедужан да наведе ипроценат од укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, акоји не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће 
поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном 
документацијом. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом 
оверавају понуђач и сви подизвођачи.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач, oдносно снабдевач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а  доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач за 
подизвођача,  у случају да вредност дела набавке повереног подизвођачу не прелази 
10% укупне вредности јавне набавке. 

 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 

Образац понуде са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни и Модел 
уговорамора навести све понуђаче из заједничке понуде. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно 
садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора. 
У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, у 
случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, 
потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији,изузев Изјаве 
групе понуђача. 

Претходно попуњену Изјаву групе понуђача потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача. 

Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача. 

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75.ст. 1. тач. 1),  2) и 4), Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 
другачије. 

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 заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РОК 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

8.1. Начин и услови плаћања 
Наручилац ће предметна добра платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно наведеном врстом и 
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количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и/или обострано потписаног записника о 
квалитатовном и квантитавном пријему добара без примедби), у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на текући рачун 
Добављача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
8.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке  
Понуђач је у обавези да испоруку дрва врши на локцији ЈКП „Mediana“ Ниш, 

ул. Мраморска бр. 10, Ниш, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова, уз 
предходну најаву од најмање 3 сата, пре планиране испоруке, у року од најмање 10 
дана од дана упућивања захтева Наручиоца за испоруку добара. 

 
  8.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
 Рок важења понуде наводи Понуђач и он не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
         Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 

8.4. Захтев у погледу квалитета 
Стандард и квалитет испоручених добарасу у складу са позитивним законским 

прописима. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Јединичне цене у 

спецификацији морају бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. 
Понуде са ценама исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање. 

У цену морају бити укалкулисани сви зависни трошкови. 
Цене искључиво доставити по назначеној јединици мере из спецификације. 

Уколико понуђач понуди добра различите јединице мере од тражене, дужан је да 
прерачуна цену на тражену јединицу мере, а у колони напомена или на посебном 
папиру, ако је то потребно, доставити тачну спецификацију понуђене услуге. У 
супротном, наручилац ће такву понуду одбити и изузети из даљег рангирања понуда 
као неодговарајућу. 

Наведена количина дрва за огрев представља оквирну количину за потребе 
Наручиоца, а количине су дате оквирно на основу искуства наручиоца из претходног 
периода. Наручилац задржава право да може наручити мањи или већи обим добара од 
оквирно одређених количина у спецификацији, највише до процењене вредности за 
ту партију јавне набавке.  

Цене у понуди се фиксне и не могу се мењати током важења уговора.   
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У цене у понуди морају да буду урачунати и кроз њих исказани сви попусти и 
све погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности наручилац неће 
узимати у обзир приликом примене критеријума за доделу уговора. 

Наручилац неће признати евентуалне рачунске грешке у спецификацији 
понуде, уколико нису потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за 
партију за коју подносе понуду. 
 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим 
посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке 
потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 
поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке 
потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди 
утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

 Наручилац је дужан да:  
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у скалду са закон, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и 

податке о поднетим понудама до отварања понуда.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање 
понуда, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама. 

 
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда.  

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на адресу наручиоца 
или на e-mail:sekretar@cknis.org.rs са напоменом: "Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима - ЈН бр. 5/2019". 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, нарачилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

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

 
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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. 
 

13.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјавуиз конкурсне 
документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 
понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању 
своје понуде поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности на снази у време подношења понуде икојом потврђује 
да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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  15. НАЧИН  И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВАСА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, које има интерес задоделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који 
је претрпео или би могао да претрпиштету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 

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

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком 
са повратницом, телефаксом на број:018/511-316, e-mail:sekretar@cknis.org.rs. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока 
заподношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева ускладу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке 
и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, анакон истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношењепонуда. 

После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или Oдлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права  је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцузахтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 
став 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у томзахтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношењапретходног захтева. 

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана150. ЗЈН. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу од: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. 
тачка 2) и 4). ЗЈН ("Службени гласник РепУблика Србија" број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за 
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подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права 
понуђача у поступцима јавних набавки: (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
republicke-administrativne-takse.html). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 

16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона. 

Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен 
понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама.  

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. 

          17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 
УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 

 У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, број 95/2018) и Правилником о допуни Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 95/2018) 
приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 

Сагласно наведеном, неће се сматрати неприхватљивом понуда понуђача у којој нису 
оверена печатом места на којима је то предвиђено конкурсном документацијом. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА   
  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о 
јавним набавкама, и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће: 
 
1.Услов - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

Доказ: 
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда (копија једног од доказа без обзира на дaтум издавања). 
 
2.Услов - Да он 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 или 
давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  
 Извод из казнене евиденције, односно уверењeосновног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од 
кривичних дела организованог криминала;  
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника).  

Потребно је доставити најмање три уверења, уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ под тачком 3. за сваког од њих. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:  
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 или давања мита, 
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кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 

3.Услов - 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; 

Доказ: 

 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (два уверења), или потврда 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 

4.Услов – Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Овај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне набавке. 
 
5.Услов - Да понуђач приликом састављања понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе 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. 

Доказ:  
 Попуњена, потписана и оверена изјава која је саставни део конкурсне 

документације 
 
 
Испуњеност услова из члана 26. Закона иобавезних услова из чл. 75 став 1. тач. 
1), 2) и 4) Законаза учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се 
достављањем: 
 
а)  Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 
самостално подноси понуду,  
или 
Изјаве понуђача и подизвођача –попуњене, печатом оверене и потписане(од стране 
овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом), уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем 
или 
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане(од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси група 
понуђача. 
 
б) Изјаве понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и 
потписану, уколико понуђач самостално подноси понуду,  
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или 
Изјаву понуђача и подизвођача о независној понуди –попуњену, печатом оверену 
и потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 
Изјаву групе понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и 
потписану, уколико понуду подноси група понуђача. 
 
 
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона: 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и 
из члана 75. став 2. Закона.  

Додатни услов у погледу пословног капацитета понуђач и подизвођач 
испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 
понуђача и свих подизвођача и оверену печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава све услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и 
изчлана 75. став 2. Закона.Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,иста је дужна да достави попуњену Изјаву 
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверену печатом. 

 
Начин достављања доказа: 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ 
одређен законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди 
наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не 
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 
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законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да достављају доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, јер је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs). 

Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1),  2) и 4), ЗЈН: извод из 
регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, 
да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која 
су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде надлежног суда или надлежног органа 
за регистрацију привредних субјеката да понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности и потврде надлежног пореског органа и организације за 
обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност 
наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру 
понуђача.Као доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је да понуђач достави 
копију решења регистратора о извршеном упису или други одговарајући доказ. 

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 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
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. 

Ако 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. 
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V   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, наручилац ће 
закључити уговор са једним понуђачем чија је понуда изабарана као најповољнија 
применом критеријума најнижа понуђена цена. 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом 
наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом и истим 
роком испоруке добара наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио 
дужи рок важења понуде. 
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VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач __________________________________________________________ из 

 ____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj 5/2019 
- Набавка огревног дрвета,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

  да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

  да он 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 или 
давања мита и кривично дело преваре; 

  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(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има 
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе). 
 
Дана ____.____. 2019. године 
 

П О Н У Ђ А Ч 
 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача 
и подизвођача, дајемо следећу 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  __________________________________ из  ____________________ 

и подизвођач 

_________________________________________  из   ____________________ 

_________________________________________  из   ____________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 5/2019 - Набавка огревног 
дрвета,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

  да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

  да он 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 или 
давања мита и кривично дело преваре; 

  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(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има 
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 
 

Дана ____.____. 2019. године       

П О Н У Ђ А Ч 

 

        М.П._______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 
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ПОДИЗВОЂАЧ 

 

       М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним лицем/има 
подизвођач/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке 
делимично поверава подизвођачу/има. 
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VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача 
из групе понуђача, дајемо следећу 

ИЗЈАВУ 

Понуђачи из групе понуђача: 

___________________________________  из  ____________________ 

___________________________________  из   ____________________ 

___________________________________  из   ____________________ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj 5/2019 - Набавка огревног 
дрвета,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

  да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

  да он 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 или 
давања мита и кривично дело преваре; 

  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(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има 
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 
 

Дана ____.____. 2019. године      

           П О Н У Ђ А Ч 

  

       М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 
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            П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

         

     П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужна су да потпишу и печатом овере сва овлашћена лица понуђача из 
групе понуђача. 
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IX ИЗЈАВА   ПОНУЂАЧА  О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем 
следећу 
 

 
И З Ј А В У 

 
 
У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), 
понуђач__________________________________________из_____________,у 
поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 5/2019 - Набавка огревног 
дрвета: 
 - потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима; 

- изјављује да је поштовао обавезе које произилазе 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. 
 
 
Дана: ____.____.2019. године 
 
    

П О Н У Ђ А Ч 
 
 

                                       М.П.______________________ 
                                                                                           (потпис овлаћеног лица) 
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X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача 

и подизвођачадајемо следећу 
И З Ј А В У 

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) понуђач 
____________________________________________________из__________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj 5/2019 - Набавка огревног 
дрвета,потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавкеподнео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), 
понуђач___________________________________из_______________ и подизвођач/и 
__________________________________________  из  ______________________ 
__________________________________________  из  ______________________ 
 
у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 4/2019 - Набавка огревног 
дрвета, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе 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. 

 

Дана: ____.____.2019. године  
  
             П О Н У Ђ А Ч 
 
        М.П. _______________________ 
                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 

                                                                  ПОДИЗВОЂАЧ 
 

        М.П. _______________________ 
                                                 (потпис овлашћеног лица) 
 

         
НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
сваког подизвођача и оверенапечатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава 
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно 
је копирати исту, попунити, потписати и  печатом оверити на наведен начин. 
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача 

из групе понуђача дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 
У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), понуђачи из групе понуђача: 
 
__________________________________________из  ____________________  
__________________________________________  из____________________ 

 
у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj 5/2019 - Набавка огревног 
дрвета: 

- потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне 
набавкеподнели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима; 

- изјављују да су поштовали обавезе које произилазе 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. 
 
Дана: ____.____.2019. године  
   
 
          П О Н У Ђ А Ч 
 
        М.П. _______________________ 
                                                                (потпис овлашћеног лица) 
 

                  П О Н У Ђ А Ч 
 

        М.П. _______________________ 
                                               (потпис овлашћеног лица) 

          
Напомена:Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја 
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на 
претходно наведен начин. 

 
 
 
 

XI   ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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XII  О В Л А Ш Ћ Е Њ Е   ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
    (име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _________________ ул. __________________________________________________  
 
бр. _____ бр.л.к. ______________________ПУ _____________  овлашћује се да у име  
 
________________________________________________________________________              

(назив понуђача) 
из ________________, може да учествује у јавном отварању понуда за поступак јавне 
набавке мале вредности добара,брoj 5/2019 - Набавка огревног дрвета, 
 
 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 
отварања понуда. 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за предметну 
јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Дана: ____.____.2019. године  
    
 

                        П О Н У Ђ А Ч 
 

                                                       М.П.______________________ 
                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица)   

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за поступак јавне набавке мале вредности добара,брoj 5/2019 - Набавка огревног 

дрвета 
 

Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс   
e-mail  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ   
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и 
попунити једну од понуђених опција): 

а)самостално; 
 

 б)са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Адреса седишта   
Матични број и ПИБ    
Проценат укупне вредности набавке који 
ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

 
Назив подизвођача  
Адреса седишта  
Матични број и ПИБ   
Проценат укупне вредности набавке који 
ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

 
 в)заједнички, у групи са: 
Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа и контакт телефон  
Матични број и ПИБ   
 
Назив понуђача из групе понуђача-члана  
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Адреса седишта  
Одговорна особа и контакт телефон  
Матични број и ПИБ   
 

 
Укупна цена свих добара без ПДВ: 

 

 
 
 

__________________динара 

ПДВ: 
 

 
 

 __________________%   
 
 

________________динара 
 

Укупна цена свих добара са ПДВ: 
 

 
 
 

__________________динара  
 
 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: је ______ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана 
отварања понуда. 
 
РОК ИСПОРУКЕ: износи ____ дана (не може бити дужи од 10 дана) од дана пријема 
захтева Наручиоца за испоруку добара. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ:Понуђач је у обавези да испоруку дрва врши на локцији ЈКП 
„Mediana“ Ниш, ул. Мраморска бр. 10, Ниш, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 
14.00 часова, уз предходну најаву од најмање 3 сата, пре планиране испоруке. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће предметна добра платити у року не 
дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) 
са тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном 
пратећом документацијом (обострано потписане отпремнице и/или обострано 
потписаног записника о квалитатовном и квантитавном пријему добара без 

1. Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јединица 
мере 

 
Оквирна 
количина 

 

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ 
(динара) 

Укупна цена за 
оквирну 

количину без 
ПДВ (4 х 5) 

(динара) 
1. 2. 3. 4. 5. 6 =4 х 5 

1. Огревно дрво (буква) 

 
просторни 

метар 
 
 

166   
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примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 
113/2017), уплатом на текући рачун Добављача .Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 
 
 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
 
У колони 5. уписати  цене по јединици мере без ПДВ исказану у динарима. 

 
Укупна цена за тражену количину без ПДВ (колона 4 х колона 5).Цену уписати у динарима. 
 
Укупна цена свих добарабез ПДВ представља збир укупних цена за тражену количину без ПДВ 
предметних добара наведених у колони 6у динарима 
 
Понуђач попуњава процентуални и динарски износ ПДВ за предметна добра.  
 
Укупну цену свих добара са ПДВ за предметна добра понуђач уписујекао збирУкупне 
ценедобарабез ПДВ и ПДВ. Цену уписати у динарима. 
 
    
Дана:  ____ . ____ .2019.године         
                                                          П О Н У Ђ А Ч 

 М.П. _______________________ 
                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да претходно попуњен Образац понуде са обрасцем структуре цене потпишу и печатом овере сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити Обаразац понуде са обрасцем структуре цене. У случају 
подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно заједничке понуде с већим 
бројем понуђача из групе понуђача (члановима), копирати прву страну Обрасца понуде са обрасцем 
структуре цене и исту попунити. 



 

 
XIV      МОДЕЛ УГОВОРА  

 
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 

Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана ____.____.2019. године,  
 

закључује се  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
     огревног дрвета 

 
уговорне стране 
 

1. Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш, (у даљем 
тексту – Наручилац) 
са седиштем у Ул. Обреновићева бр. 39, 18000 Ниш 
Које заступа секретар Сања Стојановић 
Матични број 07173199 
ПИБ 100338133 
Текући рачун: 
Контакт телефон 018/511-316 
 
2. ____________________________________,(у даљем  
тексту – Добављач) 
са седиштем у __________________________________ 
које заступа____________________________________ 
Матични број предузећа ___________________ 
ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.2019. године Понуђачу – 
Добављачу, доделио уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне 
набавке мале вредности добара број 5/2019 - Набавка огревног дрвета. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора Набавка огревног 

дрвета, у свему у складу са Обрасцем понуде, односно Обрасцем структуре 
понуђене цене, са упутством како да се попуни и Спецификацијом предмета 
набавке, из изабране понуде Добављача, број број **** од **.**. 2019. године. 



 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством 
како да се попуни и Спецификација предмета набавке, дати у понуди Добављача, 
број  _____________ од  _____._____. 2019. Године. 

 
Добављач ће пружити услуге из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 
Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ 

динара без урачунатог ПДВ-а, односно ___________________ динара са урачунатим 
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из Обрасца структуре понуђене 
цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број **** од 
**.**. 2019. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове 
испоруку са трошковима превоза, као и све друге зависне трошкове. 

Наведена количина дрва за огрев представља оквирну количину за потребе 
Наручиоца, а количине су дате оквирно на основу искуства наручиоца из претходног 
периода. Наручилац задржава право да може наручити мањи или већи обим добара 
од оквирно одређених количина у спецификацији, највише до процењене вредности 
за ту партију јавне набавке.  

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством 
како да се попуни не могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац 
може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

 
Члан 3. 

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 вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 



 

 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 
Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог 

Уговора испоручи у року од ______ дана (не може бити дужи oд 10 (десет дана) од 
дана пријема захтева Наручиоца за испоруку добара. 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета. 
Испорука добара ће се вршити у складу са условима датим у Обрасцу понуде 

са Обрасцем структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране 
понуде Добављача. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 
Наручилац ће предметна добра платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно наведеном врстом 
и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и/или обострано потписаног записника о 
квалитатовном и квантитавном пријему добара без примедби), у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на текући рачун 
Добављача број _________________________ код _____________ банке.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на 

додату вредност Републике Србије и подзаконским актима. 
Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а 

плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 
Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, 

као и назив добара из спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   
Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су 

оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и 
уочена одступања испоручених добара у односу на квалитет дефинисан техничком 
спецификацијом констатоваће се посебним комисијским Записником који потписује 
комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана 
потписивања посебног записника отклони недостатке констатоване посебним 
записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти 
понове, дужан је да неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, 
сачиниће се записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у 
спецификацијама и другим позитивноправним прописима који регулишу наведену 
област. 



 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у 
складу са одредбама уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио 
испоруку добара даном потписивања отпремнице и записника о квалитативном и 
квантитативном пријему без примедби од стране овлашћених представника 
уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), 
Наручилац ће послати Добављачу писану рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу 
друго добро без недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане 
рекламације Наручиоца. 

 
ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 7. 
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која су предмет уговора испуњавају 

стандарде,односно захтеве из Обрасца понуде, односно Обрасца структуре понуђене 
цене, са упутством како да се попуни. 

Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама 
захтеванимконкурсном документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не 
одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће о свом трошку, по обавештењу 
Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

 
УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 8. 
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по 

сваком појединачном захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, 
Добављач је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од 
вредности добара која касне са испоруком, за сваки дан закашњења, а највише до 
10% (десет процената) од укупне вредности уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања 
Добављача уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од 
датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 9. 
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења 
обавеза Страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли бити 
спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се сматрати, али не 
искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета 



 

увоза и извоза). Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом 
силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 
Страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 
Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, 

Наручилац може путем писаног обавештења позвати Добављача да заврши 
испоруку добара или њеног дела која касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне 
услове, као и сва већ настала закашњења. Ако Добављач не заврши испоруку у тако 
датом року, Наручилац ће имати право да одмах раскине Уговор достављањем 
писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у 
случају да добра не одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из 
Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења 
другој Страни уколико се догоди један од следећих случајева: 

-  ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему 
писаног обавештења у коме се наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти 
да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) дана или у било којем дужем 
временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да буде разуман 
узимајући у обзир све релевантне околности; 

-  уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико 
друга Страна постане неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде 
обустављен у року од 90 (деведесет) дана од датума покретања поступка; 

-  у случају више силе, у складу са одредбама члана 10. овог уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и 

достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и важи до 
обостраног извршења уговорних обавеза.  

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних 
страна. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно 
Закону о јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју 
уз обавезну писану форму и сагласност уговорних страна. 

 
Члан 13. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором 
решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред 
стварно надлежним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 



 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 
 
Наручилац                       ДОБАВЉАЧ 

 ЦРВЕНИ КРСТ НИШ 
  СЕКРЕТАР  
   
 
________________________________   ____________________ 

     Сања Стојановић 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац 
закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, 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 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза 
у поступку јавне набавке. 

Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 

Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Понуђач _____________________________________ из ___________________, 
поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде за поступак јавне набавке мале вредности 
добара, брoj 5/2019 – Набавка огревног дрвета,како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС 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 Обрасцем понуде са спецификацијом предмета 
набавке и обрасцем структуре цене и трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 
Дана ____.____. 2019. године  
 
          П О Н У Ђ А Ч 
 
          М.П.  _______________________ 
                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњенОбразац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 

 
 
 
 


