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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 04/2018, број одлуке 84/1 од 05.03.2018. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 84/2 од 05.03.2018. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку добара – лекови са листе Д  за закључење 

оквирног споразума 

ЈН бр. 04/2018  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место 
испоруке и сл. 

4 

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

 
7 

 
IV  

Правила оквирног споразума, критеријуми за доделу 
оквирног споразума и услови за закључење 
појединачних уговора 

12 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 22 
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оквирног споразума 
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Модел меничног овлашћења за добро извршење 
посла  
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац је Апотека „Врбас“, ул. Maршала Тита, број 78, место Врбас,  

ПИБ 105592301, Матични број 08888744 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке,у циљу закључења оквирног споразума. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 04/2018 је Набавка лекови са листе Д за закључење оквирног 

споразума 

Ознака из општег речника набавке: (шифра 33600000 – фармацеутски производи) 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 

Рок трајања оквирног споразума је 12 месеци од закључења. Уговори о јавној набавци 

који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка 

трајања оквирног споразума. 

За израду конкретног посла изабрани понуђач ће добијати налог за рад и са њим ће се 

закључити појединачни уговор. Вредност испоручених лекова мора бити заснована на 

јединичним ценама из понуде понуђача и не може се мењати за време важења оквирног 

споразума. 

У позиву ће бити дефинисан примерен рок за достављање понуде, сразмерно обиму 

добара, понуђач ће по позиву доставити понуду, која ће садржати само цену за 

конкретне лекова, а сви други услови ће се примењивати из конкурсне документације 

за закључење овог оквирног споразума. На основу достављене понуде закључиће се 

појединачни уговор. 

 

5. Контакт (лице или служба) 

 

Лице (или служба) за контакт: Апотека Врбас. 

Е – маил  адреса (или бр. факса): apovrnabavka@gmail.com 
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II ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА. 

 

Врста, техничке карактеристике: 

 

PARTIJA Šifra Naziv 
Jedinica 

mere 
Količina  

1 N003905 ACITRETIN CAPS. 10mg Komad 100 

2 N003913 ACITRETIN CAPS. 25mg Komad 30 

3 N001396 CIKLOFOSFAMID TBL.50mg Komad 50 

4 N002956 CLOBAZAM TBL 10mg Komad 1000 

5 N002675 DAPSONE TBL 50mg Komad 100 

6 N002212 HLORAMBUCIL TBL. 2mg Komad 200 

7 N001677 LEVOMEPROMAZIN TBL 100mg Komad 300 

8 

N001487 PROKARBAZIN HIDROHLORID tbl 

50mg 

Komad 100 

9 N002543 VIGABATRIN TBL 500mg Komad 1000 

    UKUPNO     

 

 

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

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине 
за потребе Наручиоца и то за период од 1 године.  

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба Наручиоца и може 
да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији. 

Наведене количине добара представљају минимум количина за које добављачи 
гарантују да ће их испоручити Наручиоцу у складу са његовим потребама.  

Квантитативни пријем медицинских средстава обавиће се при њиховом пријему. 
Пријем ће се вршити провером по ставкама из отпремнице.  

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу која мора да садржи 
број уговора, као и назив медицинског средства из спецификације медицинских 
средстава која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу и листу 
паковања, констатоваће се посебним 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 код медицинских 
средстава или се исти понове, дужан једа неисправна добра замени новим. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.04/2018 5/50 

  

 

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима („Сл. гласник РС”,бр. 30/10 и 107/12), и другим 
позитивно правним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће 
производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са 
одредбама оквирногспоразума. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, 
Наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне 
институције на основу Закона о лековима и медицинским средствима и 
подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских 
средстава, а на терет добављача.    

Уколико су у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не 
одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат 
анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о лековима и медицинским 
средствима и под законским актом који прописује начин контроле квалитета 
медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана 
издавања сертификата анализе, испоручена медицинска средства која не 
одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским средствима друге 
серије. 

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија 
истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства 
исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из 
претходног става, Наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни 
уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије понуде, 
које добављач поднесе, као понуђач, у наредним поступцима јавних набавки за 
исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са одредбама члана 
82. Закона о јавним набавкама. 

Добављач се обавезује да приликом испоруке медицинских средстава достави 
сертификат анализе за сваку испоручену серију, у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима. 

 

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је 
дужан да достави: 

1) Решење Агенције за лекове име дицинска средства Србије (у даљем тексту: 
Решење АЛИМС) о упису понуђеног медицинског средства у Регистар 
медицинских средстава (удаљем тексту: Регистар) или изјаву, дату на 
сопственом обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења АЛИМС, као 
и интернет страница на којој је Решење АЛИМС јавно доступно. 

Решење АЛИМС или изјаву понуђач је дужан да достави за свако 
појединачно медицинско средство које нуди и мора бити важеће на дан 
отварања понуда. 

Уколико је Решење АЛИМС истекло и није обновљено, при чему медицинско 
средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима, понуђач је у обавези да исто достави заједно са 
копијом предатог захтева за обнову уписа у Регистар. 
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Уколико понуђач није носилац уписа медицинског средства из Решења 
АЛИМС, дужан је да достави копију уговора или писано овлашћење носиоца 
уписа медицинског средства у Регистар, односно други документ који 
садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца уписа 
медицинског средства у Регистар и лица које врши промет на велико 
медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити 
да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено 
да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца уписа 
медицинског средства у Регистар. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1. Обавезни услови: 

У складу са чланом 75. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

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

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; 

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. 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  

Понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

1.1. Доказивање испуњености обавезних услова: 

Понуђач је обавезан да сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, уз понуду 

приложи одговарајуће доказе о испуњености услова. 

Потребна документација може бити достављена у неовереним копијама. 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 

1) ЗЈН); 

 

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 

1. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова – Доказ:                  Правна лица: Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног суда;                                                                                   

Предузетници: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра 

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. 

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 

2. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 
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75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

преваре. Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала; 3) 

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). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. Предузетници 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, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта).                                                                        

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

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) ЗЈН); 

Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 

3. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова  - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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4. 

Да има важећу дозволу 

надлежног органа за 

обављање делатности која 

је предмет јавне набавке 
ако је таква дозвола 

предвиђена посебним 

прописом  

Решење Министарства здравља о 

испуњавању услова за промет лековима 

на велико; 

             Дозвола мора бити важећа. 

5. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима 

рада, заштити животне 

средине, као и да нема 

забрану обављања 

делатности која је на снази 

у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА у складу са чланом 75 став 

2 ЗЈН. (ОБРАЗАЦ бр. 5) у конкурсној 

документацији. 

На основу члана 78. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних 

услова.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

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

број 6, дат је у поглављу VI), 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 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. 

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

страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени 

доказ јавно доступан. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1. Додатни услови 

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне 

набавке мора доказати:  

 1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у 

промет предмета јавне набавке. 

 2.  да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 

претходној 2017. години, пословао са оствареном добити или позитивном нулом. 

  3. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је овлашћени 

дистрибутер предметног лека на територији Републике Србије 

1.1. Доказивање испуњености додатних услова: 
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Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решење Агенције за 

лекове и медицинска средства за стављање у промет, за сваку партију предметне 

набавке. 

Додатни услов под тачком 2. Доказује се достављањем Биланса стања и Биланса 

успеха за претходну 2017. годину или Извештаја о бонитету за јавне набавке, који је 

издат од Агенције за привредне регистре,  у неовереној копији (који није старији од 6 

месеци од дана објављивања јавног позива). Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 

2017. годину због необрађеног а предатог финансијског извештаја, понуђач је у обавези 

да достави и биланс стања и успеха за 2017. годину, као и доказ да је финансијски 

извештај за 2017. годину предао Агенцији за привредне регистре, којим доказује да је у 

претходној 2017. години, пословао са оствареном добити или позитивном нулом.  

Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на 

доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља 

биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је 

регистровао обављање делатности за претходну 2017. годину.  

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 

пословања (паушалац), доставља потврду пословне банке о оствареном укупном 

промету на пословном-текућем рачуну за претходну обрачунску годину. 

Додатни услов под тачком 3. Доказује се достављањем Овлашћења за учешће у 

конкретном поступку јавне набавке које је издато од стране произвођача или носиоца 

дозволе за стављање лека у промет или представништва произвођача за 

Републику Србију, насловљено на наручиоца на основу кога се недвосмислено може 

утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати понуђеном врстом и 

количином добара и да ће обезбедити сигурну испоруку истих. 

 

2. НАПОМЕНА: 

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

надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно 

доступан. 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, и 3. за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу, понуђач 

доказује достављањем доказа у виду неоверене фотокопије.  

 
 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 

услова, понуђач доказује достављањем важећег Решења Министарства у виду 

неоверене копије.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних 

у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, и 3 за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем доказа у виду 

неоверене фотокопије или у виду оргинала.  
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5). Додатне 

услове група понуђача испуњава заједно. 
 

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 5) 

Закона. 
 

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. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражи да достави на  увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може 

бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

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. 

 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуд зато што не садржи доказ 

одређен Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, ако је понуђач, 

навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

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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IV ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,  
КРИТЕРИЈУМЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И  
УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни 
споразум за сваку од партија са једним понуђачем чија је понуда изабарана као 
најповољнија применом критеријума економски најповољнија понуда, након 
рангирања достављених понуда на основу пондера за елементе критеријума, који 
су одређени на следећи начин: 

. Понуђена цена  65 пондера 

2. Попуст на вредност партије за плаћање до 30 дана 35 пондера 

 У К У П Н О  П О Н Д Е Р А : 100 пондера 

       

1. Понуђена цена 65 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 65 пондера. 

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 65  

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Попуст на вредност партије за плаћање до 30 дана  35 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се попуст на вредност партије (изражена у 

динарима) за плаћање предметних лекова по партији из понуде, међу појединачним 

поднетим понудама и то: 

- За плаћање до 30 дана од дана испостављања рачуна, понуда са највећим попустом 

на вредност партије добија максимално 35 пондера.  

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

П = ( П понуде / П мах) х 35 

П – број пондера за елемент критеријума  - попуст на вредност партије (изражен у 

динарима) 

П  мах – највиши понуђени попуст за партију 

П понуде – понуђени попуст за партију из понуде која се оцењује 

 

Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале. 

У ситуацији да две или више понуда добију исти број пондера предност ће добити понуда чија 

цена носи већи број бодова.  Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 

критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који 

су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
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провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Понуда у делу који се односи на техничке 

карактеристике, квалитет и техничку документацију могу се доставити на страном 

језику (по могућству енглеском), које је понуђач на захтев Наручиоца дужан да преведе 

на српски језик. 

Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача. 

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде 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: Апотека ''Врбас'', Маршала Тита. 78, 21460 Врбас 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку лекови са листе Д за закључење оквирног 

споразума".  

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 наручулац 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. 
 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености обавезних услова 

 Доказе о испуњености додатних услова  

 Попуњен образац понуде  

 Попуњен модел оквирног споразума 

 Попуњен модел уговора  
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 Образац структуре цене 

 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева ове трошкове. 

 Образац изјаве о независној понуди 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

 Образац меничног овлашћења 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 У случају заједничке понуде-споразум између понуђача 

 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 

овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу 

попуњавати и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 

њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације, са 

свим наведеним траженим подацима. 

           Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

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 печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 

обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране сваког 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), то треба да 

дефинишу 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.ПАРТИЈЕ 

 

Понуда није обликована у партијама 

 

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. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Врбас, 

Маршала Тита бр. 89, 21460 Врбас, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку лекови са листе Д ЈН бр 04/2018- НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку лекови са листе Д - ЈН бр 04/2018 "НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку лекови са листе - ЈН бр 04/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ" или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - ЈН бр 04/2018 - 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. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 VI) 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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

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. 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.04/2018 16/50 

  

 

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. став 4. тач. 1) до 

2) 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;  

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

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

3) понуђачу који ће издати ситуацију,  

4) ситуацију на који ће бити извршено плаћање,  

5) 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  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је 

то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености 

обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  
 

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. 
Аванс у понуди није допуштен. Плаћање уговореног износа је по извршеним 

испорукама и пријему фактуре оверене од стране овлашћеног лица.   

Рок плаћања је минимум 30 дана од момента пријема фактуре потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 
Понуђач може да понуди и краћи рок плаћања, у ком случају је у обавези да искаже 

попуст на вредност партије за плаћање до 30 дана, што се пондерише у оквиру 

поглавља IV – ''елементи критеријума - попуст на вредност партије'' 

Рок за одложено плаћање је максимално до 90  (деведесет) дана од дана испостављања 

рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке. 

 
Место испоруке су Организационе јединице Апотеке „Врбас“  максимално до   2  
дана од пријема поруџбине у, а трошкови испоруке падају на терет понуђача 

9.2. 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 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.04/2018 17/50 

  

 

 

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, 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. 

Количине наведене у Обрасцу понуде су оквирне   и могу се повећати, односно 

смањити у складу са стварним потребама Наручиоца, стим да максимални износ 

средства која Наручилац може потрошити на основу оквирног споразума представља 

износ процењене вредности за сваку партију. 

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

чланом 92. Закона. 
 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂА 

Понуђач је дужан да у понуди достави: 
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за 

партију за коју конкурише. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 

из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико 

понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Напомена: Уколико се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да 

приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а 

може да поднесе и меницу за сваку партију посебно. 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

            Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу 

оквирног споразума  којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза и то 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
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депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 10 дана од дана истека уговора. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу 

појединачно склопљених уговора  којом гарантује уредно извршење својих 

уговорених обавеза и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом 

од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 10 дана од дана 

истека уговора. 
 

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 тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, у писаном облику путем поште на адресу 

наручиоца, Апотека ''Врбас'', Маршала Тита бр. 78, 21460 Врбас са назнаком „за јавне 

набавке“ или путем електронске поште на е-маil www.apotekavrbas.co.rs, најкасније 5 

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, ЈН бр 04/2018. 

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. 

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 
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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 (чл. 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. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор 

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

права. 

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. 
 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
16. 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. 
 
 

17. НАЧИН  И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је 

претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
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доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  

адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на        

e-mail apovrnabavka@gmail.com (у времену од 7,00 до 15,00 часова, ако Захтев за 

заштиту права пристигне после наведеног времена, биће заведена наредног дана) или 

препорученом пошиљком са повратницом. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1) 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 за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

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

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда.  

 

2) После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о  
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, 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 подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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 оспорати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева зо поднетом захтеву знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

 После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно 

зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 

840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике 

Србије. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од: 

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а 

посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона. 
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18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Оквирни споразм 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. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

 

Понуда мора да садржи: 

 

 Доказе о испуњености обавезних услова 

 Доказе о испуњености додатних услова  

 Попуњен образац понуде  

 Попуњен модел оквирног спорзума 

 Попуњен модел уговора 

 Образац структуре цене 

 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева ове трошкове. 

 Образац изјаве о независној понуди 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

 Образац меничног овлашћења 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 У случају заједничке понуде-споразум између понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда    бр.     _______________________     од     ________________________     за    јавну 

набавку лекови са листе Д за закључење оквирног споразма за потребе Апотеке „Врбас“ 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.04/2018 25/50 

  

 

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 за јавну набавку лекови са листе Д за потребе 

Апотеке „Врбас“   

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Укупaн износ попуста у динарима без ПДВ-а  
/попуњавају понуђачи који су исказали попуст за 

плаћање до 30 дана/ 

 

Укупaн износ попуста у динарима са ПДВ-ом 
/попуњавају понуђачи који су исказали попуст за 

плаћање до 30 дана 

 

 

Рок и начин плаћања 

(минимум 30 дана од издавања рачуна, осим у 

случају понуђеног попуста.) 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

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 иштампати 

образац понуде за сваку партију понаособ, уписати назив партије за коју подноси 

понуду и попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

Набавка лекови са листе Д за закључење оквирног споразума 

за потребе Апотеке „Врбас“: 

  Šifra Naziv 
Jed 

mere 

Koli 

čina  

Cena po 

jedinici 

bez 

PDV 

Ukupna  

Cena 

bez 

PDV 

Ukupna 

Cena sа 

PDV 

Odobrenje 

za 

upotrebu 

izdato od 

nadležne 

ustanove 

RS 

(registrac 

ija) 

Proizvo 

đač 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

N0039

05 

ACITRETIN 

CAPS. 10mg 

Kom 100     
  

    

2 

N0039

13 

ACITRETIN 

CAPS. 25mg 

Kom 30     
  

    

3 

N0013

96 

CIKLOFOSFAMI

D TBL.50mg 

Kom 50     
  

    

4 

N0029

56 

CLOBAZAM TBL 

10mg 

Kom 1000     
  

    

5 

N0026

75 

DAPSONE TBL 

50mg 

Kom 100     
  

    

6 

N0022

12 

HLORAMBUCIL 

TBL. 2mg 

Kom 200     
  

    

7 

N0016

77 

LEVOMEPROMA

ZIN TBL 100mg 

Kom 300     
  

    

8 

N0014

87 

PROKARBAZIN 

HIDROHLORID 

tbl 50mg 

Kom 100     

  

    

9 

N0025

43 

VIGABATRIN 

TBL 500mg 

Kom 1000     
  

    

    UKUPNO:               

 

 

Попуст на вредност партије за плаћање до 30 дана______________ динара 

Попуст на вредност партије за плаћање до 30 дана______________ у % 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

                _____________________                                                            ___________________ 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије доказа о регистрацији 

предмета набавке издатог од стране надлежног органа у Републици Србији ( 

Агенција за лекове и медицинска средства) за сваки појединачни производ 

који је предмет понуде. 

 

У колону 6 (цена по јединици мере) уписује се цена у динарима без пореза 

на додату вредност, исказана искључиво по јединици мере. 

 

У колону 7 (Укупна цена без ПДВ) уноси се вредност добијена множењем 

количине и јединичне цене (множењем колона 5 и 6) 

 

 

У колону 8 (Укупна цена са ПДВ) уноси се укупан износ добијен додавањем 

вредности ПДВ-а на износ из колоне 7. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке бр. 04/2018 – Набавка лекови са листе Д  за потребе Апотеке 

„Врбас“, 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 ЗЈН 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) 

ЗЈН. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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                                                                                                                              ОБРАЗАЦ 5 
 

 

     

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 
 

Понуђач ................................... ............................................................ у  поступку јавне 

набавке бр. 04/2018 – Набавка лекови са листе Д за потребе Апотеке „Врбас“, 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 

Датум                                                                                           Понуђач 

 _________________  М.П.     ________________________ 

 
 
 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И  ЗАКОНА 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 

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 добра лекови са листе Д, број ЈН 04/2018, испуњава 

све услове из чл. 75. 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) 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); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

 

 

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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
 

 

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 добра лекови са листе Д, број ЈН 04/2018, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 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; 

 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.  
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 
 

Овај оквирни споразум закључен је између: 
 

1. Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78, ПИБ: 105592301, матични број: 
08888744, текући рачун бр. 840 – 790661 – 86, отворен код Управе за трезор,                                   
коју заступа директор Дипл. фарм. Јелена Ђуровић, ( у даљем тексту Наручилац) 

 

2.                                                     ,ул.                               бр.            ,  ПИБ                  ,      

матични број                     , текући рачун бр.                          , отворен код                                   

______________банке, које заступа,                                     (у даљем тексту:  

Добављач). 

 

 

Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна" 
 
Стране у Оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени 
поступак јавне набавке добара лекови са листе Д за потребе Апотеке „Врбас“ 

ЈН бр. 04/2018,  са циљем закључивања оквирног споразума на период од 1 
године са једним понуђачем; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број .............. 
од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 
Наручиоца и Добављача  ; 

- да је Добављач доставио Понуду бр. ………… од ………….., која је дата у Прилогу 
1 овог оквирног споразума (удаљем тексту: Понуда Добављача), а која је 
заведена код Наручиоца под бројем………….. од ………….. године; 

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи 
уговор о јавној набавци;   

- да обавеза настаје потписивањем појединачног уговора о јавној набавци на 
основу овог оквирног споразума; 

- да су овим оквирним споразумом одређени сви услови за закључење 
уговора о јавној набавци добара; 

- да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под условима 
из овог оквирног споразума. 

 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
 

Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 
уговора о јавној набавци добара лекови са листе Д за потребе Апотеке „Врбас“  (у 
даљем тексту: медицинска средства), између Наручиоца и Добављача, у свему 
према конкурсној документацији за ЈН бр. 04/2018, Понуди Добављача, као и 
условима Оквирног споразума.  
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Прилози:  

Прилог 1: Понуда Добављача  
Прилог 2:Модел Уговора о јавној набавци 
Прилог 3:Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума 
Прилог 4: Модел меничног овлашћења за добро извршење уговора 

Прилози 1-4 чине саставни и обавезујући део Оквирног споразума. 
 

 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 2. 
 

Оквирни споразум се закључује на период од 1 године, а ступа на снагу даном 
потписивања Оквирног споразума од стране овлашћених представника Страна.  

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац у зависности од 
својих стварних потреба, може закључити са Добављачем један или више 
појединачних уговора о јавној набавци.   

 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан3. 
 
Вредност оквирног споразума износи 600.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, 
односно 660.000,00 динара са обрачунатим ПДВ. 
 
Уговори о јавним набавкама извршавају се појединичним ценама из прихваћених 
понуда Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може 
бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 

Члан 4. 
 

Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за предметом 
набавке, Наручилац ће писаним путем упутити позив Добављачу за закључење 
уговора о јавној набавци. 

Модел уговора о јавној набавци дат је у Прилогу 2 овог оквирног споразума. 

Добављач је дужан да се у року од два дана одазове позиву за закључење 
појединачног уговора. 

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину 
медицинских средства која наручује, као и укупну вредност уговора о јавној 
набавци, према јединичним ценама датиму Прилогу 1 Оквирног споразума. 

Јединичне цене наведене у оквирном споразуму су исказане у динарима и фиксне 
су за период важења Оквирног споразума. 

Количина медицинских средстава је оквирна за све време важења овог оквирног 
споразума.  
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Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног 
потписивања од стране овлашћених представника Страна. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају 
се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, стим да се трајање 
појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати 
са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
 

Наручилац ће плаћање по сваком појединачном уговору извршити на текући 
рачун Добављача у року од ______________ дана од дана службеног пријема рачуна за 
извршену испоруку, обострано потписане отпремнице. 

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. 

Рачун са пратећим документима Добављач доставља на адресу Наручиоца: 
Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78. 

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 

Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се према захтеву 
Наручиоца, у року не дужем од 2 (два) дана од дана пријема захтева Наручиоца за 
испоруку. 

Добављач испоручује медицинска средства у магацин Наручиоца на адреси 

Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78. 
 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 7. 

 
Добављач једужан да по потписивању Оквирног споразума, а најкасније у року од 
3 дана након ступања Оквирног споразумана , преда Наручиоцу бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, као средство обезбеђења за добро извршење оквирног споразума.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 60.000,00 динара   што чини 10% од 
процењене вредности Оквирног споразума, без ПДВ-а, за период од 1 године .  

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу. 

Рок важења меницеје 30 дана дужи од истека важења Оквирног споразума. 
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Модел меничног овлашћења за добро извршење Оквирног споразума дат је у 
Прилогу 3 Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач не извршава своје обавезе 
на начин предвиђен Оквирним споразумом. 

 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 8. 

 
Добављач се обавезује да по потписивању сваког појединачног уговора о јавној 
набавци, а  најкасније у року од 3 дана након ступања појединачног уговора на 
снагу, Наручиоцу преда потписану, оверену и регистровану бланко сопствену 
меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и у року извршења 
свих уговорних обавеза Добављача, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављенопо пуњено и оверено менично 
овлашћење са назначеним износомод 10% од вредности појединачног уговора, 
без ПДВ-а, састављено према моделу датом у Прилогу 4 Оквирног споразума. 

Уз меницу седоставља копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице је 30 дана дужи од дана испоруке робе. 

Меница се реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин 
предвиђен појединачним уговором. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач је дужан да 
обезбеди нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под 
истим условима. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 
 
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку медицинских 
средстава по сваком појединачном уговору, из разлога који се могу приписати 
Добављачу, Добављач је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 
5‰ (петпромила) од вредности медицинских средстава која касне са испоруком, 
за сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне 
вредности сваког појединачног уговора. 

Наручилацима 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. 
 
ПАКОВАЊЕ  

Члан 10. 
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Добављач се обавезује да медицинска средства одговарајуће запакује, како би 
била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара - 
истовара и складиштења. 

Трошкове паковања медицинских средстава сноси Добављач. 

Свака кутија или пакет мора имати листу паковања. Све позиције морају бити 
јасно обележене и наведене како би се лакше идентификовале према отпремним 
документима.  

Добављач ће Наручиоцу доставити 2 примерка отпремнице. 
 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 11. 
 
Квантитативни пријем медицинских средстава обавиће се при њиховом пријему. 
Пријем ће се вршити провером по ставкама из отпремнице.  

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу која мора да садржи 
број уговора, као и назив медицинског средства из Прилога 1 Оквирног споразума. 

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу и листу 
паковања, констатоваће се посебним комисијским записником који потписује 
комисија Наручиоца и представник Добављача.  

Добављач сео бавезује да у року не дужем од 2  (два) дана отклони недостатке 
констатоване посебним записником.  

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног 
записника. 

Ако Добављач уроку од 2 (два) дана не отклони недостатке код медицинских 
средстава или се исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих  евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, 
сачиниће се записник о квантитативном пријему без примедби. 
 
КВАЛИТЕТ 
                          Члан 12. 
 
Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима („Сл. гласник РС”,бр. 30/10 и 107/12), и другим 
позитивно правним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће 
производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, 
Наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне 
институције на основу Закона о лековима и медицинским средствима и 
подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских 
средстава, а на терет добављача.    

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не 
одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат 
анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о лековима и медицинским 
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средствима и под законским актом који прописује начин контроле квалитета 
медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана 
издавања сертификата анализе, испоручена медицинска средства која не 
одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским средствима друге 
серије. 

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија 
истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства 
исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из 
претходног става, Наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни 
уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије понуде, 
које добављач поднесе, као понуђач, у наредним поступцима јавних набавки за 
исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са одредбама члана 
82. Закона о јавним набавкама. 
Медицинска средства која се испоручују морају бити стерилно упакована, са 
роком употребе који не може бити краћи од 60% укупног произвођачког рока 
употребе рачунајући од дана испоруке. 

 Добављач се обавезује да приликом испоруке медицинских средстава достави 
сертификат анализе за сваку испоручену серију у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима. 

Ако се након пријема медицинских средстава утврди недостатак који се није 
могао открити уобичајеним прегледом медицинских средстава 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. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 13. 
 
Уколико после закључења Оквирног споразума 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 немогу 
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, земљотрес и ипожари, 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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 14. 
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Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне по 
појединачном уговору, Наручилац може путем писаног обавештења позвати 
Добављача да заврши испоруку медицинских средстваили 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 Оквирни споразум достављањем писаног обавештења Добављачу. 

Наручилац можеда раскине Оквирни споразум достављањем писаног обавештења 
Добављачу у случају да медицинска средства не одговарају стандарду квалитета, у 
складу са ставом 5. члана 11. Овог оквирног споразума. 

Свака Страна можеда раскине овај оквирни споразум давањем писаног 
обавештења другој Страни уколико седогоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду Оквирног споразума/појединачног 
уговора и по пријему писаног обавештења у коме се наводи прекршај или 
повреда овог оквирног споразума /појединачног 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; 

- услучају више силе, у складу са одредбама члана 12. овог оквирног 
споразума. 

 
 
 
МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

Члан 15. 
 

За тумачење уговорних одредби и за све оно што није изричито регулисано 
Оквирним споразумом, као и за сва спорна питања која могу настати из 
овогоквирногспоразума, примењиваће се одговарајући позитивно правни 
прописи Републике Србије.  
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 16. 
 

Све спорове проистекле из или у вези са Оквирним споразумом, укључујући и сва 
питања везана за његово постојање, важење или раскид, Стране ће решавати 
споразумно. Све спорове које Стране не могу да реше споразумно, решаваће 
стварно надлежан суд у Сомбору. 

 
 
 
 

БРОЈ ПРИМЕРАКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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Члан 17. 

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) 
примерка задржава Наручилац, а 1 (један) Добављач. 

Сваки уредно потписан примерак овог оквирног споразума има значење 
оригинала и производи подједнако правно дејство. 

 

 
ДОБАВЉАЧ   НАРУЧИЛАЦ 

   

 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и 
тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да 
прихвата да у случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти 
закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне 
документације.   
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који 
ће бити закључен са добављачима.  
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе 
да ли добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, према броју 
добављача (3 илимање) ислично. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 
Овај уговор закључен је између: 
 

1. Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78, ПИБ: 105592301, матични број: 
08888744, текући рачун бр. 840 – 790661 – 86, отворен код Управе за трезор,                                   
коју заступа директор Дипл. фарм. Јелена Ђуровић, ( у даљем тексту Наручилац) 

  
И Добављача: 
 

2.  ................................................................................................ 
са седиштему ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матичниброј: ........................................ 
кога заступа...................................................................  
(удаљемтексту: Добављач). 
 
Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна" 
  
Стране заједнички констатују: 
 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени 

поступак јавне набавке добара  лекови са листе Д за потребе Апотеке „Врбас“ ЈН 

бр. 04/2018; 
- да је Наручилац закључио Оквирни споразум  са Добављачем  на основу 

Одлуке бр. ………………… од …………………..године; 
- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом 

бр. ………………..од…………………године (у даљем тексту: Оквирни споразум),    
 
На сва питања која нису уређена овиму говором, примењују се одредбе оквирног 
споразума.    
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је испорука добара лекови са листе Д за потребе Апотеке „Врбас“ , 
у свему према Спецификацији медицинских средстава, која се налази у Прилогу 1 
овог уговора и чини његов саставни и обавезујући део.    
 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
Укупна вредност Уговора износи: ............................................ динара без ПДВ-а. 
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Јединичне и укупна цена наведене у Уговору фиксне су у динарима за период 
реализације Уговора и не садрже ПДВ. 

Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом 
Наручиоца за 2018. Годину за ове намене.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће 
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског 
плана за 2019. Годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 

Вредност овог уговора може се повећати максимално до 5% од укупне вредности, у 
складу са чланом 115. став 1. Закона. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Наручилац ће плаћање извршити на текући рачун Добављача у року од _______ дана 
од дана службеног пријема рачуна за извршену испоруку, обострано потписане 
отпремнице. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату 
вредност Републике Србије и под законским актима. 

Рачун икојини су сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу ,а 
плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

Рачун са пратећим документима Добављач доставља на адресу Наручиоца: 
Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78. 
 
РОК  И  МЕСТО  ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 
 
Испорука добара која су предметове јавне набавке вршиће се према захтеву 
Наручиоца, у року не дужем од 2 (два) дана од пријема захтева Наручиоца за 
испоруку. 

Добављач испоручује медицинска средства у магацин Наручиоца на адреси 
Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78. 
 

СРЕДСТВА  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА  ДОБРО  ИЗВРШЕЊЕ  УГОВОРА 

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да попотписивању Уговора, а најкасније у року од 3 дана 
након ступања Уговора на снагу, Наручиоцу преда потписану, оверену и 
регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем у циљу 
обезбеђења доброг и у року извршења свих уговорних обавеза Добављача, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење са назначеним износом од 10% од вредности појединачног уговора, 
без ПДВ-а, састављено према моделу датому Прилогу 4 Оквирног споразума. 
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Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице је 30 дана дужи од дана испоруке медицинских средстава. 

Меница се реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин 
предвиђен Уговором. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач је дужан да 
обезбеди нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под 
истим условима. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 
 
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку медицинских 
средстава, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да 
Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5‰ (пет промила) од вредности 
медицинских средстава 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 казнене искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
 
ПАКОВАЊЕ  

Члан 7. 
 
Добављач се обавезује да медицинска средства одговарајуће запакује, како би 
била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара - 
истовара и складиштења. 

Трошкове паковања медицинских средстава сноси Добављач. 

Свака кутија или пакет мора имати листу паковања. Све позиције морају бити 
јасно обележене и наведене како би се лакше идентификовале према отпремним 
документима.  

Добављач ће Наручиоцу доставити 2 примерка отпремнице. 
 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 8. 
 

Квантитативни пријем медицинских средстава обавиће се по њиховом пријему. 
Пријем ће се вршити провером по ставкама из отпремнице.  

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу која мора да садржи 
број уговора, као и назив медицинског средства из Прилога 1 Уговора. 

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу и листу 
паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, и који потписује 
комисија Наручиоца и представник Добављача.  
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Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана отклонине достатке 
констатоване посебним записником.  

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног 
записника. 

Ако Добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке код медицинских 
средстава или се исти понове, дужан је да не исправна добра замени новим. 
 
 
КВАЛИТЕТ 
                                                                                   Члан 9. 
 
Квалитет медицинских средстава мора да будe  у складу са Законом о  лековима и 
медицинским средствима („Сл. гласник РС”,бр. 30/10 и 107/12), и другим 
позитивно правним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће 
производње, не употребљавано, квалитетно и функционално у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, 
Наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне 
институције на основу Закона о лековима и медицинским средствима и 
подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских 
средстава, а на терет добављача.    

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не 
одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат 
анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о лековима и медицинским 
средствима и подзаконским актом који прописује начин контроле квалитета 
медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана 
издавања сертификата анализе, испоручена медицинска средства која не 
одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским средствима друге 
серије. 

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија 
истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства 
исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из 
претходног става, Наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни 
уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије понуде, 
које добављач поднесе, као понуђач, унаредним поступцима јавних набавки за 
исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са одредбама члана 
82. Закона о јавним набавкама. 

Медицинска средства која се испоручују морају бити стерилно упакована, са 
роком употребе који не може бити краћиод 60% укупног произвођачког рока 
употребе рачунајући од дана испоруке. 

Добављач се обавезује да приликом испоруке медицинских средстава достави 
сертификат анализе за сваку испоручену серију у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима. 

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

Добављач се обавезује да недостатак утврђен oтклони или да преда Наручиоцу 
друго добрo без недостатака. 

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

Члан 10. 
 
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 вишомсилом. 

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

Члан 11. 
 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, 
Наручилац може путем писаног обавештења позвати Добављача да заврши 
испоруку медицинских средства 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 правода 
одмах раскине Уговор достављањем писаног обавештења Добављачу. 

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писаног обавештења Добављач 
у услучају да медицинска средства не одговарају стандарду квалитета, у складу са 
ставом 5. члана 9. Овог уговора. 

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 рокуод 90 (деведесет) дана од датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 10. овог уговора. 
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МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

Члан 12. 
 

За тумачење уговорних одредби и за све оно што није изричито регулисано 
Уговором, као и за сва спорна питања која могу настати из овог уговора, 
примењиваће се одговарајући позитивно правни прописи Републике Србије.  
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 13. 

 
Све спорове проистекле из или у вези са Уговором, укључујући и сва питања 
везана за његово постојање, важење или раскид, Стране ће решавати споразумно. 
Све спорове које Стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан 
суду у Сомбору. 

 
БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА 

 
Члан 14. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка 
задржава Наручилац, а 1 (један) Добављач. 

Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оригинала и 
производи подједнако правно дејство. 

 

 

 

 

 НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ДОБАВЉАЧ 

______________________________                                    _____________________________ 

             Директор                                                                            Директор 

Дипл. фарм. Јелена Ђуровић 
 
 

 

НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни 
да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели 
уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне 
документације. 
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IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
Дужник: …………………………………..  
Матичниброј: ………………………..  
ПИБ: ……………………..  
Текућирачун: ………………… банка ……………………….. 
издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78 

Предајемо вам бланко сопствену меницу серијски број: …………………… и 
овлашћујемо Апотеку “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78, као повериоца, да предату 
меницу може попунити до износа 10% укупне вредности понуде бр. …………… од 
…………….. године са важењем до .…………. године, уколико Дужник не изврши 
потпуно или делимично обавезе по основу наведене понуде, а услучају:  
1. да Дужник-Понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, 
назначеног од стране Понуђача у Обрасцу понуде 
или 
2. да Дужник-Понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране 

Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78 у току периода важења понуде:  
- не потпише или одбије да потпише оквирни споразум;  

- не обезбеди или одбије да достави средства обезбеђења за које се у понуди 
обавезао да ће доставити у случају да буде изабран за најповољнијег Понуђача.  
Овлашћујемо Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78,  као повериоца, да може 
попунити меницу за наплату за износ дуга по основу наведене понуде и да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим 
прописима, изврши наплату са свих рачуна (Назив дужника) ……….……….…, а 
укорист Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита бр. 78. 
(Назив дужника) …….................... се одриче права на повлачење овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за 
наплату.  
Меница је важећа и у случају да у току периода важења понуде дође до промене 
лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са 
рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од 
стране……………………………[називдужника]. 
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање 
средствима са рачуна (Назив дужника) ………………………….. 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, одкојих 1 (један) 
задржава ……….……[називдужника], а 1 (један) Апотека “Врбас“, ул. Маршала Тита 

бр. 78. 
 

У ________________________, 
 
Дана ____________________ 

М.П. 
Потписовлашћеноглица: 

 
_______________________________ 
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X  ПРИЛОГ 3: МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
ДУЖНИК 
(НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА) 
м.б. ___________ 
ПИБ  ___________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН _____________ банка __________________ 
ИЗДАЈЕ  

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 
 

КОРИСНИК: Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78  

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ____________ и овлашћујемо 
Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78, као повериоца, да предату меницу 
може попунити на износ од 10% укупне вредности Оквирног споразума бр. 
___________ од____________ године (удаљемтексту: Уговор) што износи ______________ 
динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по основу 
Оквирног споразума, као што је дефинисано у поменутом Оквирном споразуму.  

Овлашћујемо Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78, као повериоца, да у 
складу са одредбама предметног Оквирног споразума, може попунити меницу за 
наплату за  износ дуга према одредбама Оквирног споразума и да без условно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна 
____________________________________________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист 

Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78. 

____________________________________________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА) се одриче 
права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и услучају да у току трајања уговорног односа дође до промене 
лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са 
рачуна, промене печата, статусни хпромена, оснивања нових правних субјеката од 
стране ____________________________________________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА). 

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање 
средствима са рачуна ____________________________________________________________. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 
задржава_______________________________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) 
Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78. 
 
 
У _______________________, 
 
Дана__________________ 
 
 

 

Издавалац менице: 
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XI ПРИЛОГ 4: МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА 
 
 
ДУЖНИК 
(НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА) 
м.б. ___________ 
ПИБ  ___________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН _____________ банка __________________ 
ИЗДАЈЕ  

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 
 

КОРИСНИК: Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78. 

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ____________ и овлашћујемо 

Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78., као повериоца, да предату меницу 
може попунити на износ од 10% укупне вредности Уговора бр. ___________ 
од___________ године (удаљем тексту: Уговор) што износи ______________ динара, 
уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Уговору, као што 
је дефинисано у поменутом Уговору.  

Овлашћујемо Апотека ''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78., као повериоца, да у 
складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за наплату за 
износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих 
рачуна _______________________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА), а укорист Апотека 

''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78.. 

___________________________________(НАЗИВ ДУЖНИКА) се одриче права на повлачење 
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења 
по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене 
лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са 
рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од 
стране___________________________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА). 

Меница је потписана од овлашћеног-ихлица за заступање и располагање 
средствима са рачуна _____________________________________. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 
задржава_____________________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Апотека 

''Врбас'', ул. Маршала Тита бр. 78. 
 
 
 
У _______________________, 
 
Дана__________________ 

 
Издавалац менице: 

 


