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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15 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. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 1/2018,  

бр. 38/1-18 и Решења о именовању Комисије за јавну набавку број 38/2-18  припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за јавну набавку мале вредности 

 

Набавка суплемената – дијететски производи 

Број ЈН МВ 1/2018 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 Техничка спецификација 4 

 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 6 

III 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

6 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 

V Образац понуде 29 

VI Модел уговора 28 

VII Образац изјаве о испуњености услова по чл. 75. и 76. 

Закона 

33 

VIII Образац изјаве о независној понуди 34 

IX Списак купаца 35 

X Стручна референца 36 

XI Образац меничног овлашћења 37 

XII Образац трошкова припреме понуде 38 

XIII Изјава о исправности  39 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Назив: Атлетски савез Србије 

Адреса: Страхињића Бана 73а 

М. бр.: 07054840 

ПИБ: 100147423 

Т. рачун: 145-17794-40 Марфин банка 

E /mail: office@serbia-athletics.org.rs 

Тел: 011/26 25 088 

Veb адреса: www.ass.org.rs 

Лице за контакт: Драган Зарић 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

           Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН МВ 1/2018 су добра – суплементи – дијететски 

производи. 

Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. 

Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку. У супротном биће одбијена као 

неодговарајућа. 

 

4. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Драган Зарић 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН МВ 1/2018 су добра, шифра из ОРН-а:  

ОРН 15882000 дијететски производи 
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2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Добра  обухватају: 
  

RB NAZIV JM 

1 ALL.HY PRO 85 KOM 

2 ALL.WHEY PROTEIN 2.35 kg. KOM 

3 ALL.HY PRO BAR KOM 

4 ALL.PRO-PLEX BAR KOM 

5 ALL.CREATIN-MONOHIDRAT KOM 

6 ALL.LIPORUSH KOM 

7 ALL.BCAA KOM 

8 ALL.CARNI-LIQ 500 KOM 

9 ALL.INTENSITY-NOX KOM 

10 ALL.PUMP BOOSTER KOM 

11 ALL.ISO TECH 750 gr. KOM 

12 ALL.AMINOTROPIN KOM 

13 ALL.MAG 250 KOM 

14 ALL.ARGININ PEPTID NOP47 KOM 

15 ALL.WHEY PLEX 500 gr. KOM 

16 ALL.100%L-GLUTAMIN KOM 

17 ALL.AMINO LIQUID KOM 

18 ALL.ULTRA CARB KOM 

19 ALL.CREA TECH PH 9 KOM 

20 ALL.BETA ALANIN 4 000 KOM 

21 ALL.REAL PRO BAR KOM 

22 ALL.RAW INTENSITY KOM 

23 ALL.CRISP BAR KOM 

24 ALL.ISOWHEY PURE KOM 

25 ALL.FENIDROL KOM 

26 ALL.ULTIMATE MASS GAIN KOM 

27 ALL.MUSCLE PROTEIN BAR KOM 

28 ALL.HY PRO 85 2kg KOM 

29 ALL.ULTIMATE MASS GAIN 1.8kg KOM 

30 ALL.MUSCLE SHAKE KOM 

31 ALL.OUTCAKE KOM 

32 ALLCARNITIN DRINK KOM 

33 ALL.ARGININ 5000 KOM 

34 ALL.CLEAN BAR KOM 

35 ALL.NUT BAR KOM 

36 ALL.RAW INTESITY BOSTER SHOOT KOM 

37 VIT.ELECTROLITI KOM 

38 COLIZIN KOM 
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39 QNT.DELICIOUS WHEY 1kg KOM 

40 ULT.PROSTAR WHEY 908 gr. KOM 

41 ULT.PROSTAR WHEY 2,27 kg. KOM 

42 ULT.OMEGA 3 180caps KOM 

43 QNT.DELICIOUS WHEY 2,2kg KOM 

44 ULT.PROSTAR CASEINE 2,27kg KOM 

45 QNT.L-CARNITIN 2000 KOM 

46 ULT.ISO MASS XTREME GAINER KOM 

47 QNT.AMINO LIQUID 500ml KOM 

48 QNT.BCAA KOM 

49 QNT.CREATIN 800gr KOM 

50 ULT.PROTEIN ISOLATE 1,3 6kg. KOM 

51 QNT.BCAA 8000 700ml KOM 

52 QNT.DAILY VITAMINS 60cap KOM 

53 ULT.AMINO 2002 330 tab. KOM 

54 ULT.AMINO BOLIC KOM 

55 QNT.SMART VITAMIN KOM 

56 QNT.PROTEIN 92 KOM 

57 ULT.GLUTAMIN 400 gr. KOM 

58 ULT.GLUTAMIN 1 kg. KOM 

59 ULT.CREATIN 300 gr. KOM 

60 ULT.CREATIN ULT 1 kg. KOM 

61 ALL.ISOWHEY FRUIT KOM 

62 ALL.CASEIN KOM 

63 ALL.LIPODEX KOM 

64 ALL.TRI-PLEX KOM 

65 ALL.ZELL-TECH KOM 

66 ALL.HYPER AMINO BCAA KOM 

67 ALL.VOLUTECH KOM 

68 ALL.COOKIE KOM 

69 ALL.GAIN-PLEX KOM 

70 ALL.ALPHA-AMINO KOM 

71 ALL.NITRO-PLEX KOM 

72 ULT.BETA-ALANIN KOM 

73 ULT.BETA-K KOM 

74 QNT.VEGAN PROTEIN 500gr KOM 

75 ULT.HORSE POWER KOM 

76 KYO.L-ARGININ 10gr KOM 

77 KYO.L-GLUTAMIN 10gr KOM 

78 ULT.GLUKOSAMIN CHONDROITIN MSM KOM 

79 ULT.INOSINE 100 KOM 

80 ULT.ISO SENSATION 93 907gr KOM 

81 ULT.ISO SENSATION 93 2,27 kg. KOM 

82 ULT.RED ZONE KOM 

83 
ULT.MUSCLE JUICE REVOLUTION 5,04 
kg. KOM 

84 ULT.MUSCLE JUICE REVOLUTION 2kg KOM 

85 ULT.MUSCLE JUICE 2,25kg KOM 

86 ULT.BCAA SA UKUSOM KOM 
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87 QNT.WHEY PROTEIN LIGHT 40g KOM 

88 ORT.IMMUN JUNIOR KOM 

89 ORT.NATAL KOM 

90 ORT.SPORT 7 KOM 

91 ORT. ARTHRO PLUS KOM 

92 ORT. CARDIO KOM 

93 ORT.SPORT KOM 

94 ORT.IMMUN AMP. KOM 

95 ORT.IMMUN KOM 

96 NOW.SAW PALMETTO KOM 

97 MAX.ARGININ AAKG KOM 

98 MAX.BLACK KICK KOM 

99 MAX.L-CARNITIN CS KOM 

100 MAX.MEGA GAINER MX 1kg KOM 

101 MAX.MEGA GAINER MX 4.54kg KOM 

102 SYN.WHEY SHAKE 2.27kg KOM 

103 MAX.CREATIN 500g KOM 

104 MAX.GLUTAMIN 300g KOM 

105 MAX.AMINO X KOM 

106 MAX.AMINO MAGIC KOM 

107 MAX.WHEY PROTEIN 2.27kg KOM 

108 TWL.ARGININ&ORNITIN KOM 

109 TWL.ORNITHINE KOM 

110 TWL.MAGNESIUM 100 tab. KOM 

111 TWL.AMINO FUEL 500 ml. KOM 

112 TWL.AMINO FUEL 1L. KOM 

113 TWL.C-1000 250caps KOM 

114 TWL.L ARGININE KOM 

115 TWL.L-TYROSINE KOM 

116 TWL.ALPHA-LIPOIC ACID KOM 

117 TWL.GLUTAMIN FUEL KOM 

118 TWL.B-50 100 cap. KOM 

119 TWL.DUALTABS 100 tab. KOM 

120 TWL.JOINT FUEL KOM 

121 TWL.ULTRA Q10 KOM 

122 TWL.MEGA TAURINE KOM 

123 TWL.RIPPED FUEL KOM 

124 TWL.100% WHEY PROTEIN FUEL 2,27 kg. KOM 

125 TWL.CREATIN FUEL 300 gr. KOM 

126 TWL.MEGA Q10 30 mg. KOM 

127 TWL.IRON KOM 

128 TWL.MEGA L CARNITINE KOM 

129 TWL.DAILY ONE 60 cap. KOM 

130 TWL.LYSINE KOM 

131 TWL.B-12 KOM 

132 TWL.DMAE KOM 

133 TWL.ACETYL L-CARNITINE KOM 

134 TWL.RIPPED FUEL 5X KOM 

135 TWL.SUPER CO Q10 KOM 
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136 TWL.NITRIC FUEL KOM 

137 NOW.IMMUNE RENEW KOM 

138 NOW.MELATONIN 3 mg. KOM 

139 NOW.OMEGA 3 100 caps. KOM 

140 NOW.OMEGA 3 200 caps. KOM 

141 NOW.OMEGA 3-6-9 KOM 

142 NOW.MAGNESIUM 180 cap. KOM 

143 NOW.RIBOSE 113g KOM 

144 NOW.CALCIUM MAGNESIUM KOM 

145 NOW.ZINC 50mg KOM 

146 NOW.SUPER ENZYME KOM 

147 NOW.Q 10 30mg 60 cap. KOM 

148 NOW.Q 10 50mg 50 cap. KOM 

149 NOW.FOLIC ACID KOM 

150 NOW.ALPHASORB-C 1000 mg. KOM 

151 NOW.FULL SPECTRUM MINERALS KOM 

152 NOW.ELEUTHERO KOM 

153 NOW.ZMA KOM 

154 NOW.HYALURONIC ACID KOM 

155 NOW.ACETYL L-CARNITINE KOM 

156 NOW.SELENIUM KOM 

157 NOW.MAGNESIUM CITRATE 200mg KOM 

158 NOW.CHROMIUM PICOLINATE KOM 

159 NOW.VITAMIN-E 400 iu. KOM 

160 NOW.SAW PALMETTO KOM 

161 NOW.GINKGO BILOBA KOM 

162 NOW.VITAMIN D3 KOM 

163 NOW.IRON COMPEX 100 tab. KOM 

164 NOW.C-500 KOM 

165 NOW.C-1000 KOM 

166 NOW.B-50 100 tab. KOM 

167 NOW.CANDIDA KOM 

168 NOW.SPIRULINA KOM 

169 ZDL.VITAMIN B12 KOM 

170 ZDL.VITAMIN C 500mg KOM 

171 ZDL.VITAMIN C 1000mg KOM 

172 ZDL.OMEGA 3 KOM 

173 ZDL.KALIJUM 500mg KOM 

174 ZDL.CINK 10mg KOM 

175 ZDL.MAGNEZIJUM+B6+ZINC KOM 

176 ZDL.Q 10 30x30mg KOM 

177 ZDL.SELEN 30X100mcg KOM 

178 ZDL.B-12 100X1000mcg KOM 

179 ZDL.FOLNA 400 KOM 

180 ZDL.CARDIOVITAMINI KOM 

181 ZDL.SERRAPEPTASE 5X120000i KOM 

182 ZDL.GINKO MAX KOM 

183 AMX.NITRONOX 140ml KOM 

184 AMX.SUSTAMIN AGENT KOM 
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185 AMX.DETONATROL FAT KOM 

186 AMX.LIPOTROPIC 200caps KOM 

187 AMX.MULTI MEGA KOM 

188 AMX.KRE-ALKALYN KOM 

189 AMX.ISO-GEL RECOVERY KOM 

190 AMX.CAFFEIN KOM 

191 AMX.ISO-GEL SHOCK KOM 

192 AMX.WHEYPRO PREDATOR 1kg KOM 

193 AMX.WHEYPRO PREDATOR 2kg KOM 

194 AMX.WHEYPRO PREDATOR 4kg KOM 

195 AMX.THERMOCORE KOM 

196 AMX.CELLZOOM KOM 

197 AMX.CELLEX KOM 

198 AMX.ROCK GEL KOM 

199 AMX.C-1000 KOM 

200 AMX.CARNILINE KOM 

201 AMX.BCAA 1000ml KOM 

202 AMX.L-GLUTAMIN +BCAA KOM 

203 AMX.BCAA HIGH 500g KOM 

204 AMX.BCAA HIGH CLASS 20X10g KOM 

205 NUT.MASS FUSION 7,26 kg. KOM 

206 NUT.ISOBOLIC 2.27 kg. KOM 

207 MSP.CREATIN BLACK KOM 

208 MSP.CREATIN COMPLEX KOM 

209 MSP.GLUTAMIN COMPLEX KOM 

210 MSP.AMINO KOM 

211 MSP.SHRED MATRIX KOM 

212 NUT.HYPERWHEY 2,27 kg. KOM 

213 NUT.ISOBOLIC 980gr. KOM 

214 MSP.ASSAULT KOM 

215 SYN.TROPHIX 2,27kg KOM 

216 MSP.CORE CARNITINE LIQUID KOM 

217 LAB.SUPER CHARGE KOM 

218 LAB.ELASTI JOINT KOM 

219 LAB.GLUTALEAN KOM 

220 MSP.OXYSPORT KOM 

221 MSP.IRON PUMP KOM 

222 MSP.IRON CRE 3 KOM 

223 MSP.IRON WHEY 2.27kg KOM 

224 AMX. CREATIN MONOHYDRAT 300g. KOM 

225 AMX. CREATIN MONOHYDRAT 500g. KOM 

226 AMX. CREATIN MONOHYDRAT 1 000g. KOM 

227 AMX. WHEY FUSION 2,3kg. KOM 

228 AMX. WHEY FUSION 1kg. KOM 

229 AMX. GLUTAMINE 500g. KOM 

230 AMX. ZMA KOM 

231 AMX. CELLEX-MAX KOM 

232 AMX. CELLEX-KESICA KOM 

233 NPN.BCAA EAA STRONG KOM 
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234 NPN.CAFFEIN BODY KICK KOM 

235 EXT.V 52 VITA KOM 

236 UNS.LOADER SHOT KOM 

237 UNS.LOADER II 375g KOM 

238 UNS.GLU-TA 500g KOM 

239 EXF.CREA PURE 400 gr. KOM 

240 EXF.NO HELL GEL KOM 

241 EXF.COFFY KOM 

242 EXT.E NOX KOM 

243 BLS.ARGI NO XLINE 300g KOM 

244 BLS.BCAA XLINE KOM 

245 BLS.BETA ALANIN 300g KOM 

246 BLS.GLUTAMIN 500g KOM 

247 BLS.CREATIN XLINE KOM 

248 BLS.BCAA XLINE 300g KOM 

249 BLS.KICK POWER KOM 

250 WN.SHOCK SHOT 100ml KOM 

251 WN.PARANORMAL KOM 

252 WN.BEEF AMINO 500g KOM 

253 WN.GLUTAMIN 500g KOM 

      

 

 

Понуђач мора да достави: 

 
 Изјаву да су производи оригинални - произведени у матичној земљи - (Прозводи прозвођача 

суплемената). Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача.  

 

 Изјаву да је дијететски производ – суплемент уписан у базу података за дијететске производе 

код Министарства здравља 

 

 Изјаву  којом гарантује да дијететски суплементи имају сагласност Антидопинг агенције 

Србије (АДАС) за употребу код спортиста. Изјава мора бити оверена печатом и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

 
Рок испоруке не може бити краћи од 1 нити дужи од 7 дана од дана пријема захтева од 

наручиоца. Захтев за испоруком се може упутити телефоном, меилом, факсом, поштом или на 

други начин. 

 

 
 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
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1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

5) Да има важећу дозволу за промет фармацеутских производа 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 6. мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 
1. да је у периоду од претходне 3 календарске године од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки понуђач у уговореном року и квалитету извршио испоруку 

суплемената за спортисте у минимум 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

2. Изјава понуђача да су производи оригинални - произведени у матичној земљи - (Прозводи 

прозвођача суплемената). Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача.  

 

 
3. Изјава понуђача да поседује Документ - (мишљење) Фармацеутског факултета Универзитета у 

Београду о здравственој исправности понуђене суплементације за спортисте. Изјава мора бити 

оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

4. Изјава којом понуђач гарантује да дијететски суплементи имају сагласност Антидопинг агенције 

Србије (АДАС) за употребу код спортиста. Изјава мора бити оверена печатом и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

 

Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно као група понуђача заједно. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

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

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
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Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу VII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, понуђач доказује достављањем 

следећег доказа:  

 

1. Списак најважнијих испоручених добара образац IX ове конкурсне документације, за 

период од претходне 3 календарске године ( 2014, 2015,2016, година) и Стручне референце - 

Потврду/е, образац X које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом од стране 

корисника услуге/наручиоца, као доказ да је понуђач у периоду од претходне 3 календарске 

године ( 2015, 2016, 2017, година) у уговореном року и квалитету извршио испоруку 

суплементације за спортисте у минимум  у износу од 6.000.000,00  

Изјавом понуђача која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и потписана од 

стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона, односно услове од 1) до 4) из Изјаве, а остале додатне услове испуњавају заједно.  

Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 

дужан је да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, дату под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом, 

попуњену, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VII), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

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 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено 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. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Атлетски савез Србије, Страхињића Бана 73а, Београд, 

препорученом пошиљком или лично,са назнаком: 

 

,,Понуда за јавну набавку суплемената, број ЈН МВ 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ". 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 5. 2. 2018. 

године до 11:00 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Понуда мора да садржи: 

 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде 

 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови 

понуде није неопходно попунити и потписати; 

 Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 

захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде. Понуда 

мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 

могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 

битних недостатака понуде. 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 

дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
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печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), 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. 

 

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана  

5. 2. 2018. године у 11:15 часова на адреси:  Атлетски савез Србије, Страхињића Бана 73а, 

Београд. 

 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну 

набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда 

које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног 

лица понуђача. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде 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 треба доставити на адресу  Атлетски савез Србије, 

Страхињића Бана 73а, Београд са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку суплемената, број ЈНМВ 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку суплемената, број ЈНМВ 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку суплемената, број ЈНМВ 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку суплемената, број ЈН МВ 1/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ". 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште 

подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглаваља VII). 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да 

наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 

тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља VII). Понуђачи из групе понуђача одговарају 

неограничено солидарно према наручиоцу. 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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 



 
 
 

15 
 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна, али не и дужи од 45 дана. 

 

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је извршена услуга у складу 

са Уговором. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

9.2. Захтеви у погледу квалитета извршења услуге 

 

Наручилац и понуђач ће за свако извршење услуге констатовати да ли су услуге које су 

предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором. 

 

 

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге 

 
Давалац услуга се обавезује да ће извршити испоруку суплемената најдаље у року од 7 дана од дана 

пријема захтева наручиоца. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са одговарајућим 

меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих 

потписа. 
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Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања 

садржани у картону депонованих потписа. У случају подношења заједничке понуде, средство 

обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе 

понуђача дати средство обезбеђења. 

 

Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у Обрасцу -поглавље IX 

конкурсне документације. 

 

Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, на дан 

потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда 

наручиоцу: 

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, 

2. менично овлашћење, 

3. доказ о регистрацији менице, 

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке 

понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства 

обезбеђења за добро извршење посла. 

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро 

извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са 

следећим најбоље рангираним понуђачем. 

 

 

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу; Атлетски савез Србије, 

Страхињића Бана 73а, Београд или на мејл  тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

 број ЈН МВ 1/2018." 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је 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. 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

14. 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. 

 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Не захтева се 

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена". 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок 

плаћања не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана. 

 

 

Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија понуда биће 

изабрана понуда понуђача са краћим роком испоруке ( не краћи од 1 дана нити дужи од 7 дана 

од дана пријема захтева наручиоца) 

(Захтев се прима телефоном, меилом, факсом, поштом ) 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља VII). 

 

19. 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. 

 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:  или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу:  Атлетски савез Србије, Страхињића 

Бана 73а, Београд. 

 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права 

којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације долази до застоја рока за подношење понуда. 

 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. После доношења одлуке о додели 

уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу 

УЈН.. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, 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 том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара. 
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У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 

објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која 

садржи следеће: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди 

мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована); 

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

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања 153 или 253; 

(6) позив на број: 97 50-016, 

(7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се 

односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца; 

(8) корисник: Буџет Републике Србије; 

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

уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 

републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

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

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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. 

 

Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност закљученог уговора може 

повећати највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора а највише до износа 

предвиђеног чланом 39.ЗЈН. 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. ________  од _______   за јавну набавку суплемената , број ЈНМВ  1/2018. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за  потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности 

набавке    који    ће    извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности 

набавке    који    ће    извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена: 
 

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив   учесника   у   заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 

Напомена: 

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (све ставке морају бити попуњене): 

RB NAZIV JM  CENA BEZ PDV-A  CENA SA PDV-OM 

1 ALL.HY PRO 85 KOM     

2 ALL.WHEY PROTEIN 2.35 kg. KOM     

3 ALL.HY PRO BAR KOM     

4 ALL.PRO-PLEX BAR KOM     

5 ALL.CREATIN-MONOHIDRAT KOM     

6 ALL.LIPORUSH KOM     

7 ALL.BCAA KOM     

8 ALL.CARNI-LIQ 500 KOM     

9 ALL.INTENSITY-NOX KOM     

10 ALL.PUMP BOOSTER KOM     

11 ALL.ISO TECH 750 gr. KOM     

12 ALL.AMINOTROPIN KOM     

13 ALL.MAG 250 KOM     

14 ALL.ARGININ PEPTID NOP47 KOM     

15 ALL.WHEY PLEX 500 gr. KOM     

16 ALL.100%L-GLUTAMIN KOM     

17 ALL.AMINO LIQUID KOM     

18 ALL.ULTRA CARB KOM     

19 ALL.CREA TECH PH 9 KOM     

20 ALL.BETA ALANIN 4 000 KOM     

21 ALL.REAL PRO BAR KOM     

22 ALL.RAW INTENSITY KOM     

23 ALL.CRISP BAR KOM     

24 ALL.ISOWHEY PURE KOM     

25 ALL.FENIDROL KOM     

26 ALL.ULTIMATE MASS GAIN KOM     

27 ALL.MUSCLE PROTEIN BAR KOM     

28 ALL.HY PRO 85 2kg KOM     

29 ALL.ULTIMATE MASS GAIN 1.8kg KOM     

30 ALL.MUSCLE SHAKE KOM     

31 ALL.OUTCAKE KOM     

32 ALLCARNITIN DRINK KOM     

33 ALL.ARGININ 5000 KOM     

34 ALL.CLEAN BAR KOM     

35 ALL.NUT BAR KOM     

36 ALL.RAW INTESITY BOSTER SHOOT KOM     

37 VIT.ELECTROLITI KOM     

38 COLIZIN KOM     

39 QNT.DELICIOUS WHEY 1kg KOM     

40 ULT.PROSTAR WHEY 908 gr. KOM     

41 ULT.PROSTAR WHEY 2,27 kg. KOM     
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42 ULT.OMEGA 3 180caps KOM     

43 QNT.DELICIOUS WHEY 2,2kg KOM     

44 ULT.PROSTAR CASEINE 2,27kg KOM     

45 QNT.L-CARNITIN 2000 KOM     

46 ULT.ISO MASS XTREME GAINER KOM     

47 QNT.AMINO LIQUID 500ml KOM     

48 QNT.BCAA KOM     

49 QNT.CREATIN 800gr KOM     

50 ULT.PROTEIN ISOLATE 1,3 6kg. KOM     

51 QNT.BCAA 8000 700ml KOM     

52 QNT.DAILY VITAMINS 60cap KOM     

53 ULT.AMINO 2002 330 tab. KOM     

54 ULT.AMINO BOLIC KOM     

55 QNT.SMART VITAMIN KOM     

56 QNT.PROTEIN 92 KOM     

57 ULT.GLUTAMIN 400 gr. KOM     

58 ULT.GLUTAMIN 1 kg. KOM     

59 ULT.CREATIN 300 gr. KOM     

60 ULT.CREATIN ULT 1 kg. KOM     

61 ALL.ISOWHEY FRUIT KOM     

62 ALL.CASEIN KOM     

63 ALL.LIPODEX KOM     

64 ALL.TRI-PLEX KOM     

65 ALL.ZELL-TECH KOM     

66 ALL.HYPER AMINO BCAA KOM     

67 ALL.VOLUTECH KOM     

68 ALL.COOKIE KOM     

69 ALL.GAIN-PLEX KOM     

70 ALL.ALPHA-AMINO KOM     

71 ALL.NITRO-PLEX KOM     

72 ULT.BETA-ALANIN KOM     

73 ULT.BETA-K KOM     

74 QNT.VEGAN PROTEIN 500gr KOM     

75 ULT.HORSE POWER KOM     

76 KYO.L-ARGININ 10gr KOM     

77 KYO.L-GLUTAMIN 10gr KOM     

78 ULT.GLUKOSAMIN CHONDROITIN MSM KOM     

79 ULT.INOSINE 100 KOM     

80 ULT.ISO SENSATION 93 907gr KOM     

81 ULT.ISO SENSATION 93 2,27 kg. KOM     

82 ULT.RED ZONE KOM     

83 
ULT.MUSCLE JUICE REVOLUTION 5,04 
kg. KOM     

84 ULT.MUSCLE JUICE REVOLUTION 2kg KOM     

85 ULT.MUSCLE JUICE 2,25kg KOM     

86 ULT.BCAA SA UKUSOM KOM     

87 QNT.WHEY PROTEIN LIGHT 40g KOM     

88 ORT.IMMUN JUNIOR KOM     

89 ORT.NATAL KOM     
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90 ORT.SPORT 7 KOM     

91 ORT. ARTHRO PLUS KOM     

92 ORT. CARDIO KOM     

93 ORT.SPORT KOM     

94 ORT.IMMUN AMP. KOM     

95 ORT.IMMUN KOM     

96 NOW.SAW PALMETTO KOM     

97 MAX.ARGININ AAKG KOM     

98 MAX.BLACK KICK KOM     

99 MAX.L-CARNITIN CS KOM     

100 MAX.MEGA GAINER MX 1kg KOM     

101 MAX.MEGA GAINER MX 4.54kg KOM     

102 SYN.WHEY SHAKE 2.27kg KOM     

103 MAX.CREATIN 500g KOM     

104 MAX.GLUTAMIN 300g KOM     

105 MAX.AMINO X KOM     

106 MAX.AMINO MAGIC KOM     

107 MAX.WHEY PROTEIN 2.27kg KOM     

108 TWL.ARGININ&ORNITIN KOM     

109 TWL.ORNITHINE KOM     

110 TWL.MAGNESIUM 100 tab. KOM     

111 TWL.AMINO FUEL 500 ml. KOM     

112 TWL.AMINO FUEL 1L. KOM     

113 TWL.C-1000 250caps KOM     

114 TWL.L ARGININE KOM     

115 TWL.L-TYROSINE KOM     

116 TWL.ALPHA-LIPOIC ACID KOM     

117 TWL.GLUTAMIN FUEL KOM     

118 TWL.B-50 100 cap. KOM     

119 TWL.DUALTABS 100 tab. KOM     

120 TWL.JOINT FUEL KOM     

121 TWL.ULTRA Q10 KOM     

122 TWL.MEGA TAURINE KOM     

123 TWL.RIPPED FUEL KOM     

124 TWL.100% WHEY PROTEIN FUEL 2,27 kg. KOM     

125 TWL.CREATIN FUEL 300 gr. KOM     

126 TWL.MEGA Q10 30 mg. KOM     

127 TWL.IRON KOM     

128 TWL.MEGA L CARNITINE KOM     

129 TWL.DAILY ONE 60 cap. KOM     

130 TWL.LYSINE KOM     

131 TWL.B-12 KOM     

132 TWL.DMAE KOM     

133 TWL.ACETYL L-CARNITINE KOM     

134 TWL.RIPPED FUEL 5X KOM     

135 TWL.SUPER CO Q10 KOM     

136 TWL.NITRIC FUEL KOM     

137 NOW.IMMUNE RENEW KOM     

138 NOW.MELATONIN 3 mg. KOM     
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139 NOW.OMEGA 3 100 caps. KOM     

140 NOW.OMEGA 3 200 caps. KOM     

141 NOW.OMEGA 3-6-9 KOM     

142 NOW.MAGNESIUM 180 cap. KOM     

143 NOW.RIBOSE 113g KOM     

144 NOW.CALCIUM MAGNESIUM KOM     

145 NOW.ZINC 50mg KOM     

146 NOW.SUPER ENZYME KOM     

147 NOW.Q 10 30mg 60 cap. KOM     

148 NOW.Q 10 50mg 50 cap. KOM     

149 NOW.FOLIC ACID KOM     

150 NOW.ALPHASORB-C 1000 mg. KOM     

151 NOW.FULL SPECTRUM MINERALS KOM     

152 NOW.ELEUTHERO KOM     

153 NOW.ZMA KOM     

154 NOW.HYALURONIC ACID KOM     

155 NOW.ACETYL L-CARNITINE KOM     

156 NOW.SELENIUM KOM     

157 NOW.MAGNESIUM CITRATE 200mg KOM     

158 NOW.CHROMIUM PICOLINATE KOM     

159 NOW.VITAMIN-E 400 iu. KOM     

160 NOW.SAW PALMETTO KOM     

161 NOW.GINKGO BILOBA KOM     

162 NOW.VITAMIN D3 KOM     

163 NOW.IRON COMPEX 100 tab. KOM     

164 NOW.C-500 KOM     

165 NOW.C-1000 KOM     

166 NOW.B-50 100 tab. KOM     

167 NOW.CANDIDA KOM     

168 NOW.SPIRULINA KOM     

169 ZDL.VITAMIN B12 KOM     

170 ZDL.VITAMIN C 500mg KOM     

171 ZDL.VITAMIN C 1000mg KOM     

172 ZDL.OMEGA 3 KOM     

173 ZDL.KALIJUM 500mg KOM     

174 ZDL.CINK 10mg KOM     

175 ZDL.MAGNEZIJUM+B6+ZINC KOM     

176 ZDL.Q 10 30x30mg KOM     

177 ZDL.SELEN 30X100mcg KOM     

178 ZDL.B-12 100X1000mcg KOM     

179 ZDL.FOLNA 400 KOM     

180 ZDL.CARDIOVITAMINI KOM     

181 ZDL.SERRAPEPTASE 5X120000i KOM     

182 ZDL.GINKO MAX KOM     

183 AMX.NITRONOX 140ml KOM     

184 AMX.SUSTAMIN AGENT KOM     

185 AMX.DETONATROL FAT KOM     

186 AMX.LIPOTROPIC 200caps KOM     

187 AMX.MULTI MEGA KOM     
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188 AMX.KRE-ALKALYN KOM     

189 AMX.ISO-GEL RECOVERY KOM     

190 AMX.CAFFEIN KOM     

191 AMX.ISO-GEL SHOCK KOM     

192 AMX.WHEYPRO PREDATOR 1kg KOM     

193 AMX.WHEYPRO PREDATOR 2kg KOM     

194 AMX.WHEYPRO PREDATOR 4kg KOM     

195 AMX.THERMOCORE KOM     

196 AMX.CELLZOOM KOM     

197 AMX.CELLEX KOM     

198 AMX.ROCK GEL KOM     

199 AMX.C-1000 KOM     

200 AMX.CARNILINE KOM     

201 AMX.BCAA 1000ml KOM     

202 AMX.L-GLUTAMIN +BCAA KOM     

203 AMX.BCAA HIGH 500g KOM     

204 AMX.BCAA HIGH CLASS 20X10g KOM     

205 NUT.MASS FUSION 7,26 kg. KOM     

206 NUT.ISOBOLIC 2.27 kg. KOM     

207 MSP.CREATIN BLACK KOM     

208 MSP.CREATIN COMPLEX KOM     

209 MSP.GLUTAMIN COMPLEX KOM     

210 MSP.AMINO KOM     

211 MSP.SHRED MATRIX KOM     

212 NUT.HYPERWHEY 2,27 kg. KOM     

213 NUT.ISOBOLIC 980gr. KOM     

214 MSP.ASSAULT KOM     

215 SYN.TROPHIX 2,27kg KOM     

216 MSP.CORE CARNITINE LIQUID KOM     

217 LAB.SUPER CHARGE KOM     

218 LAB.ELASTI JOINT KOM     

219 LAB.GLUTALEAN KOM     

220 MSP.OXYSPORT KOM     

221 MSP.IRON PUMP KOM     

222 MSP.IRON CRE 3 KOM     

223 MSP.IRON WHEY 2.27kg KOM     

224 AMX. CREATIN MONOHYDRAT 300g. KOM     

225 AMX. CREATIN MONOHYDRAT 500g. KOM     

226 AMX. CREATIN MONOHYDRAT 1 000g. KOM     

227 AMX. WHEY FUSION 2,3kg. KOM     

228 AMX. WHEY FUSION 1kg. KOM     

229 AMX. GLUTAMINE 500g. KOM     

230 AMX. ZMA KOM     

231 AMX. CELLEX-MAX KOM     

232 AMX. CELLEX-KESICA KOM     

233 NPN.BCAA EAA STRONG KOM     

234 NPN.CAFFEIN BODY KICK KOM     

235 EXT.V 52 VITA KOM     

236 UNS.LOADER SHOT KOM     
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237 UNS.LOADER II 375g KOM     

238 UNS.GLU-TA 500g KOM     

239 EXF.CREA PURE 400 gr. KOM     

240 EXF.NO HELL GEL KOM     

241 EXF.COFFY KOM     

242 EXT.E NOX KOM     

243 BLS.ARGI NO XLINE 300g KOM     

244 BLS.BCAA XLINE KOM     

245 BLS.BETA ALANIN 300g KOM     

246 BLS.GLUTAMIN 500g KOM     

247 BLS.CREATIN XLINE KOM     

248 BLS.BCAA XLINE 300g KOM     

249 BLS.KICK POWER KOM     

250 WN.SHOCK SHOT 100ml KOM     

251 WN.PARANORMAL KOM     

252 WN.BEEF AMINO 500g KOM     

253 WN.GLUTAMIN 500g KOM     

      
 
 У случају да нека ставка не буде попуњена, понуда ће бити одбијена као неодроварајућа. 
 
 

      УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:_______________________динара  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:______________________динара 

 

Рок плаћања (не краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана) је:_________ дана, од службеног 

пријема исправно испостављеног рачуна; 

Рок испоруке: _____ дана од дана пријема захтева наручиоца ( не краћи од 1 дана ни дужи 

од 7 дана) 
 
    Датум           Понуђач 

 
 

М. П. 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР  

О КУПОПРОДАЛИ СУПЛЕМЕНАТА  

 

 

закључен дана __.  2018. године, у Београду, између: 

 

1. Атлетски савез Србије, Страхињића Бана 73а, Београд кога  заступа директор 

секретар Слободан Бранковић (у даљем тексту: купац), с једне стране и 

2. ___________________ из ______________, _______________, број _____, кога 

заступа директор _____________________ (у даљем тексту: продавац), с друге 

стране, како следи: 

 

 

Уговарачи констатују: 

 

             -да је купац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 114/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

-да је продавац доставила понуду  број: _____ од _____ 2018. године, која у потпуности 

одговара спецификацијама из конкурсне документације; 

            да је купац на основу Извештаја о стручној оцени понуда,  број ____ од ______  2018. 

године, донео Одлуку о додели уговора. 

 

Предмет уговора  

 

Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је купопродаја  суплемената намењених врхунским спортистима, а у свему 

према Понуди Продавца бр. ________ од ____________ , заведеној код Купца под бројем 

__________ од__________, 2018. године.  

 

 

Члан 2. 
Уговор се закључује на износ од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.600.000,00 динара са 

ПДВ и биће реализован у мери коју дефинишу потребе Купца.  

Стварна количина робе ће се реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у 

мери коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

 

Члан 3. 
Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу, прем извршеној 

поруџбини, у року од _________________ (_______________) дана од дана закључења уговора на 

паритету ФЦО Купац.  

Продавац се обавезује да испоручи робу према квалитету и карактеристикама, који су одређени у 

Понуди.  

Kвалитативни пријем, извршиће се приликом испоруке робе о чему ће бити сачињен Записник о 

квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и 

овлашћеног представника Продавца.  

 

 

Члан 4. 
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Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу у року од од _______ дана од дана 

комплетне испоруке, а на основу испостављеног рачуна.  

 
 

Члан 5. 
У случаји видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће 

доставити Продавцу по утврђивању недостатака.  

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за 

испоруку, испоручи робу у складу са Понудом и овим уговором.  

 

 

Члан 6. 
У случају недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са 

Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 

пет  дана од пријема робе.  

Продавац се обавезује да најкасније у року од три дана од дана пријема Записника о недостацима, 

отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.  

 

 

Члан 7. 

У случају да Продавац ангажује подизвођача:  
Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају 

поверавања појединих обавеза подизвођачу:  

"_____________________________" из _______________, улица _________________ број ___,  

"_____________________________" из _______________, улица _________________ број ___,  

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________  

 

 

Члан 8. 

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту, квалитативног и 

квантитативног пријема робе, већ су се испољиле током употребе робе, Купац ће рекламацију са 

Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 8 осам дана по утврђивању 

недостатака.  

Продавац се обавезује да најкасније у року од три дана по пријему рекламације отклони 

недостатке или рекламирану робу замени исправном.  
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Члан 9. 
Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 6. став 2. и члана 

8. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 

износ од 0,5% од уговорене односно валоризоване вредности робе која се не може ставити у 

функцију.  

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа 

Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене, односно валоризоване вредности овог 

уговора.  

 

 

Члан 10. 
Уколико Купац у уговореном року не исплати цену из члана 2. овог уговора, обавезан је да за 

сваки дан закашњења плати Продавцу законску затезну камату.  

 

 

Члан 11. 
Продавац се обавезује да приликом закључења Уговора достави бланко сопствену меницу, као 

гаранцију за добро извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије.  

Меница из претходног става мора бити потписана и оверена печатом.  

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо са на износ од 10% 

од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од 

стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.  

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана важења 

уговора. 

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се 

продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре истека важећег.  

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са овим уговором, 

изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Корисник услуге ће 

активирати средство финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорних обавеза Продавца, сопствена меница за добро извршење посла ће бити 

враћена на захтев Продавца 
 

Члан 12. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 13. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, са роком важења до 31. 12. 2017. 

Године, или до утрошка опредељених средстава за ову јавну набавку у зависности шта пре 

наступи. 

 

 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају 

споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

 

Члан 15. 
Овај уговор, сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по два (два) примерка.  

 

Директор                                                       Директор 

 

_____________________                                                                  _______________ 

  Слободан Бранковић                                                                                                  
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач __________________________________________________________(навести    назив 

понуђача] у поступку јавне набавке суплемената   ЈНМВ 1/2018, испуњава све услове из чл. 

75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

подношења понуде 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове и изјављује: 

 

1. Да су производи (суплементи) оригинални – произведени у матичној земљи (Производи 

произвођача суплемената), 

2. Да поседујемо документ (мишљење) Фармацеутског факулзета Универзитета у у 

Београду о здравственој исправности понуђених суплемената за спортисте, 

3. Да гарантујемо да понуђени суплементи имају сагласност Антидопинг агенције Србије 

(АДАС) за употребу код спортиста. 

 

 

 

Место:           Понуђач: 

Датум:   

М.П. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Наручилац може у свако доба позвати понуђача да достави доказе наведене у овој изјави. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач ______________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке суплемената   ЈНМВ  1/2018 испуњава све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

Место:          Подизвођач: 

Датум:   

 

М.П. 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

Наручилац може у свако доба позвати понуђача да достави доказе наведене у овој изјави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i 
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________ 

       (Назив понуђача) 

даје: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке суплемената ЈНМВ  1/2018, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:      М.П.    Потпис понуђача 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2) Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

35 
 

 

 

 

IX СПИСАК (НАРУЧИОЦА) НАЈВАЖНИЈИХ КУПАЦА 

за период од претходних 3 календарскe годинe (2015, 2016, 2017) 
испорука суплемената 

 

 

 

 

Ред.  

бр.  

Подаци о купцу 

Наручиоцу 

Период 

извршења /број 

уговора/фактуре 

Вредност 

извршене 

испоруке без 

ПДВ-а 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 
 

 
 

М.П. 

 

 

 

______________________________  

(потпис овлашћеног лица) 
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X СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА 
 

 

НАЗИВ КОРИСНИКА УСЛУГЕ/НАРУЧИОЦА ____________________________  

СЕДИШТЕ: ____________________________  

УЛИЦА И БРОЈ ________________________  

ТЕЛЕФОН ____________________________  

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________  

ПИБ: _________________________________  

 

 

 

издаје 

 

ПОТВРДУ 

 

 

Којом потврђује да је Понуђач:  

_____________________________________________________________________________ 

 

у претходe 3 (три) календарскe годинe (у периоду од 2015, 2016, 2017. године) Купцу  извршио 

испоруку/продао суплементе  у износу од ____________________________ динара без ПДВ-а  

 

 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности  испорука 

суплемената,  број ЈН МВ 1/2018 код наручиоца Атлетски савез Србије  и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:  

 

 

 

 

 

 

Дана ____________  

М.П.  

_______________________ 

(потпис овлашћеног лица)  

Напомена: Потврду копирати у потребном броју примерака. 
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XI.1. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
 

ДУЖНИК: ___________________________________ 

Седиште: _____________________________________ 

Матични број: _______________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _______________ 

Текући рачун: _____________________________ 

Код банке: __________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Атлетски савез Србије, (Поверилац) Седиште: Београд, Страхињића Бана 73а 

 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________и 

овлашћујемо Атлетски савез Србије, Београд, Страхињића Бана 73а, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности понуде за ЈНМВ  

1/2018, што номинално износи 300.000,00  динара са ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро 

извршење посла. 

Рок важења ове менице је  30 дана дуже од важења уговора, тј. до 31. 1. 2019. године. 

Овлашћујемо Атлетски савез Србије, Београд, Страхињића Бана 73а, , као Повериоца, 

да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на 

рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица заступање ______________________ (име и 

презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

 

Датум и место издавања    М.П.   Дужник - издавалац 

овлашћења         менице 

 

 

потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

ПОПУЊАВА САМО ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧИО УГОВОР 
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XI.3. ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

За јавну набавку суплемената намењених врхунским спортистима, број ЈН МВ 1/2018  
Изјављујем да смо  сагласни да у случају да наша понуда буде изабрана као најповољнија, 

приликом закључења уговора, доставимо уредно потписану бланко меницу, без жиранта у корист 

Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10 % од процењене вредности уговора, без 

ПДВ-а – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ као средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла.  

Изјављујем да смо сагласни да у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин 

предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.  

Меница за добро извршење посла важи још 30(тридесет) дана дуже од рока важења уговора.  

 

 

У _____________________                                       Потпис овлашћеног лица понуђача  

Дана:_________________             М.П.              ______________________________ 
 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Ову изјаву потписану и оверену достављају сви понуђачи. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_______________________________[навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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 техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум:      М.П.    Потпис понуђача 
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XIII ИЗЈАВА  

О ИСПРАВНОСТИ СУПЛЕМЕНАТА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  ______________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке суплемената   ЈНМВ  1/2018 изјављује да:  

 

1) Сасатав приказан на декларацији у потпуности одговара саставу испоручених 

суплемената; 

2) Спортисти који ус користили суплементе које смо ми испоручили никада нису били 

позитивни на допинг тесту, 

3)  Изјављујем да су дијететски производи – суплементи уписан у базу података за 

дијететске производе код Министарства здравља. 

 
 

 

 

 

У _____________                                                                                         ПОНУЂАЧ 

Датум: _______ 2018. године                          М.П.                              _______________ 


